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0Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

494-14/2015. iktatószám 

 

14. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 21-én (csütörtökön) délután 14,00 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Csordás László 

polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Nagy István képviselő 

 

Távol maradtak: Czakó László, Köleséri János képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Csordás László 

polgármester urat, a képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, valamint a jelenlévő pénzügyi 

ügyintézőt Erdei Sándort. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 3 fő jelen van. 

Távol maradt: 2 fő képviselő. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./  A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) 2014. évi 

zárszámadás elfogadására    

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

   Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

2./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Csordás László polgármester: Kérte a Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületét kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös 

Hivatal) 2014. évi zárszámadás elfogadására    

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadása elfogadását.  

 

A közös önkormányzati hivatal a tavalyi évben hosszas tárgyalási folyamat útján, az akkori 

megállapodás alapján és a hozzárendelt források figyelembevételével szigorú költségvetéssel 

rendelkezett. A többletforrásokkal az eredeti előirányzat emelése megtörtént. Az írásban 

szövegesen, és táblázatokban kiadott anyag részletes, minden képviselő megismerhette, amik 

pontos kimutatásokat tartalmaznak. 

 

Az önkormányzatok között fennálló tartozás rendezésére pályázatot nyújtottak be az 

önkormányzatok, ennek a pályázatnak az elbírálása folyamatban van, közösen 

együttdolgoznak. Bucsa Község Önkormányzata folyamatosan ad tájékoztatást a fennálló 

tartozásról, reméli, hogy a MÜKI pályázat erre az adósságállományra nagy százalékban, vagy 

teljes mértékben nyújthat segítséget.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

34/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadás elfogadására 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évről szóló beszámolóját 4.881 e Ft bevétellel, 42.872 e Ft intézményfinanszírozással, 

valamint 47.005 e Ft teljesített kiadással, 12 fő statisztikai létszámmal az alábbiak szerint 

fogadja el. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetésére vonatkozó beszámolót az önkormányzat 2014. évi önkormányzati rendeletébe 

beépíti.  

Melléklet: 2 db táblázat 

Felelős: Kláricz János polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Csordás László polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadását. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

15/2015.(V.21.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi zárszámadás elfogadására 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évről szóló beszámolóját 4.881 e Ft bevétellel, 42.872 e Ft 

intézményfinanszírozással, valamint 47.005 e Ft teljesített kiadással és 12 fő statisztikai 

létszámmal az alábbiak szerint fogadja el. 

Melléklet: 2 db táblázat 

Felelős: Csordás László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy hamarosan megkezdődik a 

bucsai és a kertészszigeti óvoda felújítása.  A beruházás ideje alatt az óvoda zárva tart. A 

bucsai óvodánál nagyobb volumenű munka lesz, a kertészszigetinél kisebb. Várhatóan két, 

három héten belül már pontosan fogják tudni azt, hogy ki lesz a kivitelező.  

A pályázatot a társulást fenntartó gesztor önkormányzat, Bucsa Község Önkormányzata adta 

be, és a szerződő fél is Bucsa Község Önkormányzata. De maga a projekt közösen indul el, és 

két épület felújítását takarja.  

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Mivel több napirendi pont, kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen 

való aktív részvételét, és az ülést 14,15 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


