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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

491-2/2015. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2015. 

február 24-én (kedden) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi Anikó, Fehér 

Lászlóné, Polyák Jánosné tagok 

 

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

Sándor pénzügyi ügyintéző, Dr. Tölcsér Emese a Szeghalomi Járási Hivatal vezető helyettese 

 

Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a polgármester 

urat, jegyző asszonyt, a Szeghalomi Járási Hivatal vezető helyettes asszonyt, valamint a 

pénzügyi munkatársat 

 

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

van. Hiányzó nincs. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor Attila tagot. 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Faluházi Sándor 

Attila tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül Faluházi Sándor Attila tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának 

véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester 

   Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

  

2./ Bejelentések 

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más javaslata?  

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését. 

 

A Gazdasági Bizottság tagjai az írásban elkészült anyagot megkapták. 

Megkérdezte Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, kíván-e kiegészítést tenni.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A Képviselő-testület az 1/2014.(II.06.) önkormányzati 

rendeletével megalkotta Bucsa Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetését, és ez 

alapján gazdálkodott az év során. 

A költségvetési rendeletet egy alkalommal módosította, amit a 2013. évi pénzmaradvány 

elfogadásával indokolta. 

Minden módosítást az Áht. 34.§-a szerint a testületnek kell jóváhagyni. A mostani előirányzat 

módosítás előterjesztés taxatíve tartalmazza, nem egy tételes felsorolás, mert részleteiben 

nagyon sok lett volna elkészíteni, és idő is nagyon rövid volt. 

A költségvetésben elfogadott eredeti főösszegeket az év közben érkezett 

többlettámogatásokkal, munkaügyi központ által nyújtott támogatásokkal, átvett 

pénzeszközökkel ki kell egészíteni a költségvetést, és így kell kiigazítani.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a Gazdasági Bizottság 

tagjait, kinek van kérdése?  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Fontos szempont még,  hogy a költségvetés főösszege 

nagyon lecsökkent. 2014. szeptemberében megtörtént a szennyvízberuházás alapcső letétele, a 

kivitelezési szerződés megkötésre került. Az szennyvízberuházás teljes költsége be volt állítva 

a 2014. évi költségvetésbe. Nyilván a beruházás egy év alatt nem zajlik le. Így a 

szennyvízberuházás előirányzat maradványa átcsoportosításra került a 2015. évi 

költségvetésbe. Így közel 700 millió forinttal csökkent a költségvetés főösszege.  

A közfoglalkoztatás nagyon sokat emel a költségvetés összegén, bér, járulék, dologi 

támogatás stb.  

A beruházással kapcsolatban azonban kb. 400 milliós teljesítést valósult meg. 

 

Kláricz János polgármester: Az elhangzottakat nem ismételné meg, elhangzott, hogy melyek a 

legnagyobb előirányzat módosító tételek.  

Annyit még szeretne elmondani a szennyvízberuházással kapcsolatosan, hogy megérkezett a 

mérnöktől a munkakezdési felhívás a hálózati szakasz vonatkozásában, és megkezdik az 

Akácos, Bartók és Kisfaludy utcákban a lakossági bekötéseket. Innentől folyamatossá válnak 

az útlezárások, átcsoportosítások, és részleges helyreállítások fognak történni, úgy, hogy a 

közlekedés megvalósulhasson.  

 

Faluházi Sándor Attila képviselő: A bekötésekkel kapcsolatosan a lakosoktól pozitív 

visszajelzéseket kaptak, a lakossági igényeket figyelemmel kísérik. 

 

Kláricz János polgármester: Kéthetente tartanak egyeztető értekezleteket, és itt külön kérték a 

kivitelezőt, hogy folyamatos legyen a lakosok kiértesítése, és a személyes egyeztetés is 

történjen meg. Ahol olyan ingatlan van, a hol nem laknak, ott úgy helyezzék el a bekötést, 

hogy később kivitelezhető legyen a rákötés, nyilván szakmailag az a legmegfelelőbb, amit a 

művezető javasol. Még eddig nem tud olyan eseményről, ahol nem jutottak volna közös 
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álláspontra.  

 

Polyák Jánosné tag: A lakosokat kiértesítik a munkálatokról? 

 

Kláricz János polgármester: Igen, sőt a parkolási nehézségek elkerülése végett az Agrár Kft 

részéről érkezett olyan felajánlás, hogy a községben a takarmányboltnál az autók részére 

parkolási lehetőséget biztosítanak.  

Előre kommunikálják tehát a kivitelezéseket, több csoport is van, de most így a projekt elején 

már úgy látja, hogy nem lesz különösebb probléma. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Kérte Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, hogy szíveskedjen 

szóbeli kiegészítést tenni a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

előirányzat módosításáról. 

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A Közös Önkormányzati Hivatal előirányzat módosítása 

két tételből tevődik össze. Az egyik az önkormányzat által lehívott állami támogatás, amelyet 

az önkormányzat átad a Közös Hivatalnak. A másik tétel a választások lebonyolítása volt, 

amivel meg kellett emelni a hivatal bevételi és kiadási előirányzatát.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket. Javasolta a Gazdasági Bizottság 

részére, hogy hozzon olyan döntést a bizottság, hogy elfogadja, és a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja az önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

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

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítását, és a 

képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    1/2015.(II.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése előirányzat módosításának 

véleményezése 

A Gazdasági Bizottság véleményezte, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja 

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ Bejelentések 

 

Földesi Györgyné elnök: A bejelentések napirendi pont keretében belül tájékoztatom a 

Gazdasági Bizottság tagjait, hogy az előző ülésen még két képviselő nem szerepelt a 

köztartozásmentes adózók nyilvántartásában, mára azonban már minden képviselő és nem 

képviselő bizottsági tag is szerepel. 

 

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

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy az 

önkormányzat 2014. éves gazdasági anyagát a NAV bekérte ellenőrzésre.  
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Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Kiegészítésként elmondta, hogy az étkezéssel 

kapcsolatosan az óvodának ki lett számlázva az, amit a kedvezményt igénybevevők által 

fizetendő térítési díj, de akik 100 %-ot fizetnek az nem lett kiszámlázva, így módosítani 

kellett több hónapot.   

A módosítás és önellenőrzés miatt áfa ellenőrzést rendelt el a NAV, valamint azért is mert a 

szennyvízberuházás miatt nagyösszegű áfa visszaigénylésre került sor.  

 

Kláricz János polgármester: Az ellenőrzés eredményéről a bizottságot és a testületet is 

tájékoztatni fogják. Eddigiekben nem volt még olyan jelentős eltérés, amit most elmondhatna.  

 

Polyák Jánosné tag: Az áfa ellenőrzés nem szokatlan az NAV-nál az egyéni vállalkozók 

esetében sem, ezt tapasztalatból tudja. 

 

Kláricz János polgármester: A szennyvízberuházással kapcsolatosan eddig két esetben 

igényelt vissza az önkormányzat áfát és eddig mindkét esetben ellenőrzés is volt.  

A szennyvízberuházással kapcsolatosan tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a 

Közreműködő Szervezet befogadta az önkormányzat többletforrás igényét és azt döntésre 

elkészítette.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek egyéb hozzászólása?  

Mivel nem volt, megköszönte az ülésen való aktív részvételt, és az ülést 14,55 órakor bezárta.  

  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

           Földesi Györgyné                         Faluházi Sándor Attila  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                           jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                    a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                     jegyző  

  

     

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


