Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
665-2/2014. iktatószám
2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014.
február 5-én (szerdán) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Biró Endre elnök, Fenyődi Attila, Juhász Sándor, Fehér Lászlóné tagok
Távol maradt: Janóné Lengyel Magdolna tag
Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva jegyző, Zsombok
Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyzőt, Zsombok
Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat.
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 azok elfogadását.
Napirendi pontok:
1./ Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok ellátására
érkezett ajánlatok véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
2./ Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs
3./ Egyebek
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontot elfogadta.
1./ napirendi pont: Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott
feladatok ellátására érkezett ajánlatok véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, az önkormányzat 2014. évi belső
ellenőrzési tervében meghatározott feladatok ellátására érkezett ajánlatot véleményezését.
A napirendi ponthoz tartozó előterjesztés tartalmazza a belső ellenőrzési feladatok
elvégzésére szóló ajánlatokat.
Átadta a szót Kláricz János polgármesternek, kérte, hogy szíveskedjen rövid tájékoztatást adni
az érkezett ajánlatokról.
Kláricz János polgármester: A belső ellenőrzési vezetői feladatok elvégzésére a kettes
együttes ülésen a Cs.A.Cs. Kft ajánlatát fogadta el a két képviselő-testület, annak ellenére,
hogy az volt a magasabb, de szakmailag felkészültebbnek ígérkező csapat és ajánlat.
Azért van szükség a belső ellenőrzési feladatok ellátására ajánlatot kérnie az
önkormányzatnak, mert ezt a feladatot eddig a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás látta
el, az idéntől azonban ezt külső szakemberrel, önállóan kell elvégeztetnie az
önkormányzatoknak.
A belső ellenőrzési feladatokra két ajánlat érkezett, azok elvégzésére 10 napos határidőt adott
az önkormányzat. Arra törekednének, hogy a belső ellenőri munka alapos legyen. Azt
elképzelhetőnek tartja, hogy amennyiben kevesebb nappal is megoldható, akkor olyan
szerződést kössön az önkormányzat nevében.
Dr. Nagy Éva jegyző: Mindkét ellenőrzendő feladat olyan, hogy a 10 napos határidőt lefedi,
az óvodánál a foglalkoztatási jogviszonyok, szerződések áttekintése, és ellenőrzése,
következtetések levonása, és megállapítások megtétele időigényes, ugyanígy a gépjárművek
üzemanyag felhasználása tekintetében is.
Faluházi Sándor alpolgármester: Ha a két ajánlatot összehasonlítja akkor is Cs.A.Cs. Kft
ajánlatát tartja érdemesnek elfogadni.
Biró Endre elnök: Megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte van-e még valakinek
kérdése, véleménye?
Mivel több kérdés és vélemény nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a két belső
ellenőrzési ajánlat közül a Cs.A.Cs. Kft ajánlatát javasolja a képviselő-testület felé
elfogadásra.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
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1/2014.(II.05.) Gazdasági Bizottsági határozat
Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervében meghatározott feladatok
ellátására érkezett ajánlatok véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község
Önkormányzatánál elvégzendő belső ellenőrzési feladatok ellátására érkezett ajánlatok
közül a Cs.A.Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila Csaba
ügyvezető ajánlatát.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének
véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének véleményezését.
Kérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen a napirenddel kapcsolatosan
tájékoztatást adni.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző ülésen tárgyaltakhoz
képest történtek változások. A költségvetés akkor 40 millió forint hiányt mutatott, de akkor
még nem volt minden információ az önkormányzat birtokában. Azóta egy tavalyi évi
tényleges teljesítéshez tartozó adatszolgáltatás után került sor rezsi hozzájárulás normatíva
megállapítására. Ennek tehát a 100 %-át be is tudták tervezni.
A művelődési házban két fő helyett egy fő foglalkoztatása lett betervezve, csak így tudják
felelősségteljesen működtetni. A karbantartás területén sem tudtak tervezni egy főt, a
továbbiakban is közfoglalkoztatásban marad az a létszám.
Eredményként a forráshiány összesen több mint 7 millió forint. A működőképességet
megőrző támogatásra szóló pályázat keretében szeretne az önkormányzat a forráshiányra
támogatást igényelni. Ezzel a betervezett összeggel a lehetőséget is fenntartja az
önkormányzat arra, hogy pályázzon forráshiányra.
Az önkormányzatnál a teljes mértékben realizálódó bevétel, úgymint iparűzési adó bevétel, és
kommunális adó bevétel, teljesen be van forgatva működési bevételbe. Fejlesztési területen
ingatlanértékesítéssel szemben állítottak fejlesztési bevételeket. Ha ez realizálódik, akkor csak
örülhet az önkormányzat, azonban olyan is előfordulhat, hogy elutasítják az önkormányzat
pályázatát.
Nagyon fontos volt az, hogy ennél magasabb forráshiányt nem is érdemes tervezni, hiszen a
forráshiány növekedést le kell fedni indoklással.
Faluházi Sándor alpolgármester: Az előző Gazdasági Bizottsági ülésen elhangzottakhoz
képest most sokkal barátságosabb összeg a forráshiány összege.
Megkérdezte, hogy a Közösségi Házban tervezett felújítás pályázati lehetősége fennáll?
Kláricz János polgármester: A pályázat szinte a nyitás napján, illetve másnap bezárták. Az
önkormányzat szinte nem érkezett a pályázatot beadni, annak ellenére, hogy az előkészületi
munkák folytak. A kisbusz pályázatot sem fogadta be a kincstár, hiánypótlást sem lehetett
eszközölni. A Közösségi Ház kisebb felújítása, átalakítása így is meg fog történni, erről a
képviselők már előzőleg értesültek.
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Biró Endre elnök: Megköszönte a hozzászólásokat, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy
szíveskedjenek szavazni.
Kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
2/2014.(II.05.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felé elfogadásra
javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetését.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
Biró Endre elnök: Megköszönte a tagok szíves részvételét, és a Gazdasági Bizottság
nyilvános ülését 16,45 órakor bezárta.

Kmf.

Biró Endre
a Gazdasági Bizottság elnöke

Juhász Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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