Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
624-19/2012. iktatószám
19. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-án
(csütörtökön) délután 17,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző
Lakosok részéről nincs jelenlévő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva
körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot, amelyet javasolt kiegészíteni még
egy napirenddel az alábbiak szerint:
1./ Döntés „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióra
történő pályázat benyújtása kapcsán
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1./ Döntés „Bucsa Község szennyvízcsatornázása”
konstrukcióra történő pályázat benyújtása kapcsán

című

KEOP-1.2.0/09-11

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a „Bucsa Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióra történő pályázat benyújtásával
kapcsolatos döntést.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióra történő pályázat
benyújtása kapcsán változott a támogatás intenzitása. Ennek kapcsán át kellett dolgozni a
forrásokat. A Víziközmű Társulatnál maradt a 157.017.000 Ft bevonható összeg, az
önkormányzat saját forrása pedig módosult, 50.723.643 Ft lett. Ugyanezen határozati
javaslatok meghozatala már megtörtént, de ezek az összegek tekinthetők véglegesnek.
Amint meg lesz a Támogatási Szerződés, tovább lehet gondolni a forrás oldalról is, tovább
nyílnak a lehetőségek. A későbbi üzemeltetővel a Békés Megyei Vízművel jó az
önkormányzat kapcsolata, hajlandók bekapcsolódni a beruházás költségeibe.
Ezt a módosított határozatot most meg kell hoznia a testületnek, túl sok magyarázatot nem
igényel. Érdeklődött, hogy milyen szinten áll a tervezés, folynak az egyeztetések, és az
önkormányzatnak a magánszemélyektől kell hozzájáruló nyilatkozatokat beszerezni.
A Viziközmű Társulatnál a befizetések folyamatosak, kétmillió forintot tudott a társulat
lekötni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa
Község szennyvízcsatornázása című KEOP-1.2.0/09-11 számú konstrukcióra történő pályázat
benyújtása kapcsán elfogadja a finanszírozást.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2012.(04.26.) Képviselő-testületi határozat
Döntés „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú
konstrukcióra történő pályázat benyújtása kapcsán
A Képviselő-testület kijelenti, hogy „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című
KEOP-1.2.0./09-11 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási pályázat költség-haszon
elemzésében szereplő 200.740.463.- Ft.- saját forrást 150.017.000.-Ft víziközmű társulati
hitelből, valamint 50.723.463.-Ft. erre a célra elkülönített önkormányzati saját forrásból
kívánja finanszírozni.
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a zárszámadási rendelet
elfogadásakor a képviselő-testület a pénzmaradványt 43.074.558 Ft-ban állapította meg, de
határozatban történő elfogadása elmaradt.
Kéri, hogy Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról a
képviselő-testület határozatban döntsön.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés és hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község
Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználását elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2012.(04.26.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványának felhasználásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011 évi pénzmaradványt a zárszámadási
rendeletével 43.074.558 Ft-ban állapította meg. Felhasználását a következők szerint rendeli:
(Melléklet Bucsa Község Önkormányzatának 7/2012.(IV.3.) számú az önkormányzat 2011. évi
zárszámadásáról szóló rendeletéhez)
Körjegyzőség
1.Költségvetési bankszámlák záró egyenlegei

3.344.602

1.114.120

Tárgyévi
pénzmaradvány
4.458.722

2.Pénztárak és betétkönyvek záró egyenlegei
3.Záró pénzkészlet (1+2)
4.Rövidlejáratú likvid hitelek záró állomány
5.Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen
6.Előző években képz. tartalékok maradványa
7.Költségvetési passzív elszámolások
8.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány
( Mérleg szerinti pénzmaradvány)
9.Intézményi költségvetési befizetés
többlettámogatás miatt
10.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
11.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
12.Pénzmaradványt terhelő elvonások
13.Költségvetési pénzmaradvány
( Mérleg szerinti maradvány )
14.Költségvetési pénzmaradványt módosító
tétel (Kertészsziget, Ecsegfalva)
15. Jóváhagyott pénzmaradvány
16. Pénzmaradvány felhasználás
Túlfinanszírozás visszafizetése
Pályázati sajáterő
MÁK – nak Önrevízió miatti visszafizetés
Fejlesztési célú pályázat áthúzódó része (Sportöltöző
felújítás)
Szállítói kötelezettség
- működési
- Fejlesztési célú
Iskolai pályázatból áthúzódó kifizetés
Szabad pénzmaradvány
Rövidlejáratú hitel törlesztés
Települési pénzmaradvány összesen
Likvid hitel
Felhasználható pénzmaradvány összesen

272.303
3.616.905
0
303.225
2.694.580
1.225.550

1.021.630
2.135.750
0
25.917.898
-9.529.562
520.224
37.062.986

1.293.933
5.752.655
0
26.221.123
-6.834.982
520.224
38.288.536

-8.507.246

8.507.246

0

434.400

434.400

46.004.632

38.722.936

-7.281.696

Önkormányzat

4.351.622
-2.930.074

4.351.622
46.004.632

43.074.558

1.194.666

1.194.666

8.226.000

8.226.000

1.141.808
856.214

1.141.808
856.214

4.311.197

4.311.197

27.344.673

27.344.673
43.074.558
43.074.558

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
bejelentése?
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Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy a Széchenyi utcai belvízelvezető ároknál sajnálatos
baleset történt. Egy fiatal embernek csúnya bokatörése volt.
Vannak olyan szakaszok, amelyeket feltétlen ki kell javítani. Az önkormányzat részére az
szükséges anyag rendelkezésére áll. Egyezetett a műszakkal is, és megbeszélték a munkálatok
üzemelését.
Biró Endre képviselő: Néhány szóban ismertette a sajnálatos balesetet, mindenképpen
szükséges a nagy árok rendbetétele.
Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a hármas együttes
ülésre vonatkozóan több napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves
részvételt, és az ülést 16,30 perckor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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