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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

910-2/2012. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2012. 

február 27-én (hétfőn) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Juhász Sándor elnök, Fenyődi Attila, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel 

Magdolna tagok. 

 

Távol maradt: Biró Endre tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Koczka Istvánné iskola igazgató, 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó 

 

Juhász Sándor elnök: Köszöntötte a megjelent körjegyzőt, Koczka Istvánné iskola igazgatót, 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót, valamint a Gazdasági Bizottság tagjait. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen 

van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Janóné Lengyel Magdolna Gazdasági Bizottsági tagot. 

  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Janóné Lengyel Magdolna bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Janóné Lengyel 

Magdolnát jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Ezzel a nyilvános ülést megnyitotta ismertette a napirendi pontokat: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 

rendeletének megalkotása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző   
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4./ A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos 

beszámolási kötelezettség 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

5./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig 

terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos 

együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való csatlakozásáról 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

6./ Egyéb 

 

Juhász Sándor elnök: Javasolta, hogy kerüljön felvételre a napirendi pontok közzé a:    

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat folyószámlahitel keretének megújítása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

7./ A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

8./ Egyéb 

 

Kérte a bizottság tagjait, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a meghívóban kiadott 

napirendi pontokat a most kiegészítésként elhangzott napirendi ponttal együtt elfogadja.  

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontokat elfogadta.  

    

1./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 

módosított 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzata 

2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet 

módosítását. Elmondta, hogy az anyagot a bizottsági tagok írásban megkapták. Megkérdezte a 

Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: A beszámolóban fog látszódni az előirányzat módosítás 

és a teljesítés. Az iskola által nyert pályázatok, beruházási pályázatok, mind kötöttek azt arra 

kell fordítani. Megváltozott az, hogy nem lehet likvid hitel, ezt folyószámla hitelre, működési 

célú hitelre kellett átváltani és annak előirányzatot kellett eszközölni.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az egyeztető tárgyaláson szó volt arról, hogy az egyéb központi 

támogatásnál szereplő összeg esetleg átkerülhet központosított támogatás kategóriába. Ez még 

nem tisztázódott le, és még az elkövetkezendő időszakban fog kiderülni, ezért lehetséges, 

hogy módosul még.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja Bucsa 

Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    

 

 5/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított  

3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló módosított 3/2011.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítását. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A 2011. augusztus 22-ei ülésen egy új közbeszerzési szabályzat 

elfogadása történt meg, melyet a KEOP-os pályázat miatt kellett aktualizálni. 2012. januárban 

új közbeszerzési törvény lépett hatályba, ezért volt célszerű a Közbeszerzési szabályzatot 

felülvizsgálni és a módosításokat végigvezetni. Az előterjesztésben hivatkozva lett a 

falumegújításos pályázatra, melynek a közbeszerzési kiírása 2012. február 10. napjával 

megtörtént. A közbeszerzés kiírása már ezeknek az új szabályoknak megfelelően kellett 

megtörténnie. 

A kiküldött anyag mellékletében látható, hogy a zölddel szedett részek azok amik bekerülnek 

a szabályzatba, valamit a pirossal szedett részek azok amelyek ki fognak kerülni. A határidők 

módosultak, a törvényi hivatkozások aktualizálva lettek. Egyéb nagy tartalmi változás nem 

történt, egy-két hatáskör lett még pontosítva. A közbeszerzési törvény szerint nagyobb 

hangsúlyt kell arra fektetni, hogy a Bíráló Bizottság tagjai a törvényben meghatározott 

szakértelemmel rendelkezzenek.  

 

Fehér Lászlóné tag: Úgy tudja, hogy Juhász Sándor az elnöke a jelenlegi Bíráló bizottságnak, 

most ez változik?  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az új szabálynak megfelelően a Bíráló Bizottság tagja képviselő-

testületi tag nem lehet. Kizárólag csak tanácskozási joggal vehet részt képviselő. Ennek 

értelmében is lesznek módosulások. Szakértelemmel rendelkező személyekből fog 

megalakulni a bizottság, akik minden szempontból tudnak pozitív dolgot hozzá adnia az 

aktuális projekt eljáráshoz.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja Bucsa 

Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítását. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    

 

6/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata módosítását. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő 

nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletének megalkotása. 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 

önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletének megalkotását. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A nemzeti vagyonról szóló törvény írja elő, hogy 60 napon belül 

meg kell jelölni az önkormányzati többségi tulajdonban álló és közszolgáltatás ellátó 

gazdasági társaságokban a részesedéseket, amelyeket gazdasági szempontból kiemelkedő 

jelentőségűnek kíván megjelölni az önkormányzat. A törvény rendelkezése és annak 

mellékletei alapján megállapítható, hogy az önkormányzatunk tekintetében két gazdasági 

társaságról lehet szó. Az egyik a Békés Megyei Vízművek Zrt-nél az önkormányzat 

tulajdonában álló részvények, amelyek számszerű beazonosítása megtörtént. 

Illetve a másik közszolgáltatást végző gazdasági társaság a BUCSA-ÉP Kft. Az 

önkormányzat vagyonrendeletét át kell dolgozni, ugyanis elnevezések változtak. 

Önkormányzati törzsvagyonról illetve üzleti vagyonról kell szólni.  Törzsvagyonon belül 

forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyonról beszélhetnek, e tekintetben kell 

módosítani a rendeletet.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja Bucsa 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló rendeletének 

megalkotása. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    
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 7/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 

rendeletének megalkotása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a nemzetgazdasági szempontból kiemelt 

jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyon elemekről szóló 

rendeletének megalkotását. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

 

4./ napirendi pont: A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba 

adásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség. 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Tejcsarnok és a Közösségi 

Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos beszámolási kötelezettséget, 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től érkezett levél 215 750 Ft 

kötbérfizetési kötelezettséget tartalmaz az önkormányzat számára, mivel az ingyenes 

önkormányzati tulajdonba kerülésről szóló szerződés alapján az önkormányzat nem teljesítette 

a beszámolási kötelezettségét.   

A szerződés szerint 5 évig, minden év december 31-ig a képviselő-testületnek döntést kell 

hozni, hogy elfogadta a polgármester által beterjesztett beszámolót arról, hogy milyen 

formában voltak hasznosítva ezek az ingatlanok és január 31-ig erről tájékoztatást kell adni a 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt felé. A levél érkezése után a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

vel felvették a kapcsolatot annak érdekében, hogy a kötbér megfizetése alól az 

önkormányzatot felmenteni szíveskedjenek. Kiderült, hogy ez a kötbérfizetési kötelezettség 

nem a 2011 évről szóló beszámolási kötelezettség elmulasztása miatt van, hanem a 2010 évre 

vonatkozik, mivel 2010 júniusában kötődött a szerződés és a darab évre vonatkozóan nem 

történt meg a beszámolási kötelezettség. Érkezett egy felszólítás 2011 év tavasszal, ennek 

következtében a beszámolási kötelezettség áprilisban történt meg és erre a köztes időszakra az 

5%-os kötbért kiszámlázták. 

A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt azt javasolta, hogy Kláricz János polgármester nyújtson be egy 

kérelmet melyben az önkormányzat gazdasági helyzetére hivatkozik és kérje ennek a 

kötbérfizetési kötelezettségnek az elengedését.  

 

Juhász Sándor elnök: A mozgáskorlátozottak helyi szervezetének van szerződése, amellyel 

tudja igazolni a Közösségi Házban a helyiség használatát. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Azt nem vonják kétségbe, hogy hasznosítja az önkormányzat a 

helységet. Nem tett eleget a kötelezettségének az önkormányzat a szerződésnek megfelelően. 

Minden év december 31-ig a testületnek tárgyalnia kell a témát, és amint ezt a testület 

elfogadta következő év január 31-ig tájékoztatni kell arról a Nemzeti Vagyonkezelőt, hogy 

milyen formában, milyen célra, hogyan kerülnek hasznosításra az ingatlanok.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja a Tejcsarnok 

és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos beszámolót. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    

 

8/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

A Tejcsarnok és a Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával  

kapcsolatos beszámolási kötelezettség 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Tejcsarnok és a 

Közösségi Ház helyiségének ingyenes tulajdonba adásával kapcsolatos Beszámolót. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

5./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. 

június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával 

kapcsolatos együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való csatlakozásáról. 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést Bucsa Község 

Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó 

közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos együttműködési szándékról és a 

konzorciumhoz való csatlakozásáról. 

 

Elmondta, hogy a kiküldött anyaghoz képest a Szindikátusi szerződésben változás történt. A 

változás az, hogy nem csak a Békés Megyei önkormányzatok illetve a többcélú társulások 

vehetnek részt benne, hanem egyéb költségvetési szerveknek is lehetőséget biztosítanak. A 

szerződés illetően más változtatás nem történt.  

 

Fenyődi Attila tag: Minden évben meg kell újítani a beszerzéssel kapcsolatos szerződéseket 

annak érdekében, hogy kedvezőbb áron kapja a gázt az önkormányzat.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Ez egy jól bevált szokás már, ugyan azaz eljárás fog megindulni, 

ami tavaly és a legkedvezőbb ajánlat alapján történik a földgáz közös beszerzése. Június körül 

ér el oda az eljárás, hogy a szerződés aláírására nyílik lehetőség. A testületi határozat 

meghozatalával felhatalmazást kap Kláricz János polgármester arra, hogy a Szindikátusi 

szerződést aláírja. 

 

Fenyődi Attila tag: A szerződéskötéssel lesz egy hátterük így felvásárolják még most a gázt, 

illetve részvényt vásárolnak így kedvezőbben jutnak hozzá. 

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja a 2012. július 

1. naptól 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés 

lefolytatásával kapcsolatos együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való 

csatlakozásáról szóló javaslatot.  

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    

 

9/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Döntés Bucsa Község Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig 

terjedő gázévre vonatkozó közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos 

együttműködési szándékról és a konzorciumhoz való csatlakozásáról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Döntés Bucsa Község 

Önkormányzata 2012. július 1. naptól 2013. június 30. napjáig terjedő gázévre vonatkozó 

közös földgáz beszerzés lefolytatásával kapcsolatos együttműködés szándékot, és a 

konzorciumhoz való csatlakozást. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

 

6./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat folyószámlahitel keretének megújítása 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat 

folyószámlahitel keretének megújítását. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Az önkormányzat folyószámlahitele megújításával kapcsolatos 

előterjesztés korábbi időpontban kerül most tárgyalásra, mint az előző évben, mivel tavaly 

áprilisi ülésen került erre sor, mert május hónap a lejárat fordulópontja.  Korábban felmerült, 

hogy az új stabilitási törvény és annak rendelkezései miatt nem lehet még tudni, hogy a 

folyószámla hitelkeret hogyan fog alakulni az idei évben. A törvény befolyásolása miatt le 

kell-e csökkenteni ennek összegét, de a jelenlegi információk alapján az előzetes szűrőn 

keresztül ment az önkormányzat és kérik a testületi döntést. Jelenleg úgy néz ki, hogy nem 

lesz probléma ezzel az összeggel. Az összeg, a fordulónap és a fedezetként szolgáló 

ingatlanok szerepelnek a beterjesztett határozati javaslatban.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja Bucsa 

Község Önkormányzat folyószámlahitel keretének megújítását. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    
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10/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat folyószámlahitel keretének megújítása. 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat folyószámlahitel keretének megújítását.  

A Gazdasági Bizottság javasolja a képviselő-testület felé meghozni az alábbi döntés:  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a CIB 

Bank Zrt-vel megkötött folyószámlahitel szerződését, a számlavezető bankkal 2012. május 

4. napja lejártát követően 60.000.000 Ft értékben rendeli megkötni. 

A folyószámla szerződés fedezetének biztosítékául keretbiztosítási zálogszerződés 

megkötését hagyja jóvá az alábbi ingatlanokra:  

1. Bucsa, külterület 029/20 helyrajzi szám alatt felvett, legelő megnevezésű terület, 

2. Bucsa, belterület 397 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Bocskai u. 

6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

3. Bucsa, belterület 546 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Kossuth 

u. 2. szám alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 

4. Bucsa, belterület 714 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Árpádsor 

6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

5. Bucsa, belterület 606 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Akácos u. 

13. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, és Dr. Nagy Éva körjegyzőt a hitelkeret 

szerződés e határozat szerinti megkötésére, továbbá a szerződés megkötéséhez szükséges 

valamennyi jognyilatkozat Bucsa Község Önkormányzata nevében történő megtételére.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

7./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének 

meghosszabbítása 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft Üzleti 

Hitelkártya érvényességének meghosszabbítását. 

A BUCSA-ÉP Kft-nek van egy 2.250.000 Ft-os hitelkártyája, amely nincs teljesen 

kihasználva, de a szerződés megújításához évenként döntést kell hozni a testületnek, mivel az 

önkormányzat a 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság Üzleti Hitelkártyája mögött, 

mint kezes áll.  

Az ügyvezető jelezte, hogy továbbra is szükség van erre a hitelkártyára a folyó kiadások 

biztosítására. A BUCSA-ÉP Kft a képviselő-testületi üléseken nem volt mostanában 

napirenden, mivel nem volt nagyobb probléma sem. 

Javasolja az Üzleti Hitelkártya szerződés érvényességének meghosszabbítását. 

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadja a BUCSA-ÉP 

Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítását. 

  

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    
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11/2012.(02.27.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

A BUCSA-ÉP Kft Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítása. 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a BUCSA-ÉP Kft 

Üzleti Hitelkártya érvényességének meghosszabbítását. 

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

8./ napirendi pont: Egyéb 

 

Fehér Lászlóné tag: A gazdasági bizottsági tagsági szerepet úgy vállalta el, hogy 

szabadidőben végzi el ezeket a teendőket. Szeretné továbbra is kérni a vezetőséget és a 

gazdasági bizottság elnökét, hogy lehetőleg kora délután három óra körül vagy munkaidő 

vége felé tegyék az üléseket mivel nekem nem alkalmas a délelőtti időpont. Biró Endre 

képviselő úrnak se alkalmas a délelőtti időpont ezek szerint mivel másodjára nincs itt a 

bizottsági ülésen.  

 

Dr. Nagy Éva Körjegyző: Tolmácsolni fogom polgármester úr felé és törekedni fogunk rá, 

sajnos most a beszámoló elfogadásának határideje 28-a. Szem előtt fogjuk tartani ezt a dolgot 

és munkaidőn kívülre próbáljuk szervezni a gazdasági bizottsági üléseket.  

             

Juhász Sándor elnök: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a tagok szíves részvételét, 

és a Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 11,30 órakor bezárta. 

   

 

 

Kmf. 

 

 

 

           Juhász Sándor                          Janóné Lengyel Magdolna  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                       a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

 

                       Dr. Nagy Éva 

                         körjegyző  

  

     

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


