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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

911-2/2013. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2013. 

február 28-án (csütörtökön) délelőtt 10,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Biró Endre elnök, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Janóné Lengyel Magdolna 

tagok 

 

Távol maradt: Fehér Lászlóné tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva körjegyző, 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a körjegyzőt, 

Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársakat. 

 

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

van.   

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot. 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Sándort, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

Ismertette a napirendi pontokat, és javasolta a napirendi pont elfogadását.  

  

Napirendi pont:  

 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

véleményezése 

 Előadó: Biró Endre elnök 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontot elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

 

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

pontot elfogadta.  



2 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012 évi költségvetése előirányzat 

módosítása véleményezése 

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa Község Önkormányzat 2012. 

évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.  

Elmondta, hogy az anyagot írásban a Gazdasági Bizottság tagjai megkapták, azt részletesen 

megismerhették.  

Kérte a jelen lévő polgármester urat és a pénzügyi munkatársakat, hogy a kiadott pénzügyi 

anyagot szóban kiegészíteni szíveskedjenek.  

 

Kláricz János polgármester: Az utóbbi napokban a Magyar Államkincstár különböző 

módszertani módosításokat eszközölt azokon a programelemeken, amelyekkel az 

önkormányzat költségvetésének módosítását el kellett készíteni. Mivel lezárt évről van szó, a 

számok már tények, a költségvetés módosításának a módszertani elemeknek kell, hogy 

megfeleljen.    

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A bizottsági tagok részére előterjesztésként 

kiküldött táblázat részletesen tartalmazza, hogy a bevételeknek, vagy kiadásoknak az 

előirányzata milyen irányban változott, növekedett vagy csökkent. Az előirányzat csökkenés 

egy feladat nem teljesülését jelenti. Ez egyben az állami támogatás lemondását is jelenti, ami 

érinti az iskola finanszírozását, valamint a folyékony hulladék szállítás támogatását. Az 

önhiki is külön sorban van jelölve, ez a tétel már mindenki számára ismeretes, hogy milyen 

bevétel, és milyen segítséget jelent az önkormányzatnak. A szociális támogatások is 

csökkentek, ennek azaz oka, hogy ha az önkormányzat nem fizet ki annyi foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást, amennyit tervezett, akkor nem folyik be az állami támogatás sem. Ez 

utólagos elszámolású tétel. Az európai uniós önerő támogatás pályázat a fejlesztési célú 

kiadásokat növeli, az összes többi előirányzat módosítás az iskola finanszírozásához tartozik, 

mint például a nyári gyermekétkeztetés. A szociális tűzifa támogatás szintén ismert mindenki 

számára. A felzárkóztatást segítő támogatást az önkormányzat december utolsó napjaiban 

kapta, így a 2013-as évben lesz elköltve, tehát feladattal terhelt. A természetbeni 

gyermekvédelmi támogatás központosított támogatás, valamint a kereset kiegészítés is. Az 

átvett pénzeszközök terén a munkaügyi központ támogatása is magasabb lett, de ennek a 

bevételnek kiadása oldala is van.  

A körjegyzőséget alkotó községek támogatása ismert, Kertészsziget és Ecsegfalva községek 

finanszírozásáról van szó. A háztartások támogatása a falunapi támogatást jelenti, illetve 

vállalkozások támogatása is volt. A szociális kölcsönök visszatérülése is növekedett, 

túlteljesítést mutatott. A pénzmaradvány a 2011. évi pénzmaradványnak a felhasználása, 

valamint az előző évi visszatérítések között az szerepel, amikor elkészül a zárszámadás és van 

olyan feladat, amelyre még állami támogatásra jogosult az önkormányzat, ekkor beszélhetünk 

erről a bevételről. 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél van nagyobb bevétel, ide 1.300 eFt realizálódott. 

Ez olyan bevétel, ami nem biztos, hogy befolyik. A személyi juttatásoknál az előbb 

elmondottak szerint a Munkaügyi Központi támogatás magasabb, tehát több személyt tudott 

az önkormányzat foglalkoztatni, így a foglalkoztatással kapcsolatos kiadások is nőttek. A 

dologi kiadás is emelkedett az előzőekből adódóan. A zárszámadásnál ezek a tételek jobban ki 

lesznek részletezve, így az is, hogy a dologi kiadásokon belül is milyen változások 

következtek be. Az ellátottak juttatásai arról szólnak, hogy kevesebb a szociális támogatás, 

tehát azért van maradvány, mivel kevesebb volt a ráfordítás, és ha kevesebb a ráfordítás, 

akkor kevesebb a támogatás is. A beruházási kiadások a zárszámadásban lesznek 

kirészletezve, úgy mint a hitelekre fordított összegek, és a fejlesztési kiadások.  
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Biró Endre képviselő: A kártérítés mit jelent az előirányzat módosításban?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: A mezőgazdasági programban keletkezett kár 

megtérítése ez a tétel.  

 

Biró Endre képviselő: Ami tartaléknak van megnevezve, az tartalék is marad?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Tartalékot ajánlottan kötelező tervezni. Év végén 

azokra a feladatokra, ahol túllépte az önkormányzat az előirányzatot, illetve ha valahol nem 

fedezte az előirányzat a kiadást, akkor oda kell fordítani a tartalékot. Itt már nincs is 

módosított előirányzat, mert már fel lett osztva a tartalék. 

 

Kláricz János polgármester: Jelentősebb tartalékot képezett volna az az alapvető jogvita, ami 

végül nem került vizsgálatra, a belvizes összegeknek a kamat összegének vizsgálata. Az 

önkormányzat kikalkulált egy kamatszintet be is fizette, és később jogszabályra való 

hivatkozással más összeget inkasszáltak a kincstár részéről. 

 

A 2013 évi költségvetésben olyan ingatlan eladás szerepel erre a kiadásra fedezetként, ami a 

mai ingatlan viszonyok között lehet, hogy nehezen fog teljesülni. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A táblázatban szereplő összeg a 2012. évi 

költségvetést érinti, a 2013. évi költségvetésben azonban többet szerettek volna tervezni.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel vannak az önkormányzatnak 2012. évről maradt lezáratlan 

pályázatai, ezért szükséges a tartalék magasabb összegű tervezése.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A 2012. évi pénzmaradvány feladattal terhelt.  

 

Biró Endre elnök: Megkérdezte, hogy a Geotherm Kft működésével mi a helyzet.  

 

Kláricz János polgármester: A Geotherm Kft ügyvezetője Dr. Puskás János ügyvezető 

szeretné leadni az ügyvezetői feladatokat, javasolta, hogy számolják fel a kft-t. Bucsa Község 

Önkormányzata azonban nem szívesen mond le tulajdonáról, mert a kft-nek élő szerződése 

van a Roba Millenium Kft-vel, akik biztos, hogy működő cég, mert tavaly is mérleget 

produkáltak. Ha a Roba Milleniumnak akár ingatlan tulajdona van, akár más egyéb vagyona, 

akkor Bucsa Község Önkormányzata megbízna egy személyt, aki eljárna abban az ügyben, 

hogy jogosan visszakövetelje a teljesítetlen megbízásért kifizetett összeget tőlük. 

 

Fenyődi Attila tag: Az iparűzési adó befizetésekkel kapcsolatosan kérdezte, hogy miért van 

magas tétele az előirányzatnak.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az iparűzési adóban minden adózónak feltöltési 

kötelezettsége van, egyik cég olyan feltöltést teljesített, amire az önkormányzat nem 

számított. Az iparűzési adónak lesz azonban elszámolása is. A 2012 évben van még egy 

jelentős tétel a személyi jövedelem adó helyben maradó része. Ennek a függvénye az 

iparűzési adó bevétel. Az említett nagyobb bevétel tehát nem igazán jó az önkormányzatnak.  

Ebből a személyi jövedelemadó kiegészítés bevételből az önkormányzatnak vissza kell fizetni 

az állam felé. Az elszámolás a zárszámadáskor lesz.  
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Kláricz János polgármester: A feltöltés miatt tehát úgy tűnik, mintha bevétele lenne az 

önkormányzatnak, bár az idei finanszírozás már más.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége 

lesz, illetve ha nem fizeti vissza határidőre, kamatmentesen, akkor inkasszóra számíthatnak.  

 

Biró Endre elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

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

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

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

határozatot hozta:  

 

   1/2013.(02.18.) Gazdasági Bizottsági határozat  

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

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: azonnal 

 

Biró Endre elnök: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a tagok szíves részvételét, és a 

Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 10,30 órakor bezárta. 

   

Kmf. 

 

 

 

 

           Biró Endre                                  Juhász Sándor  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                           jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                              a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                   körjegyző  

  

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


