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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

993-2/2018. iktatószám 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2018. 

február 22-én (csütörtökön) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

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

Polyák Jánosné tagok 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester, 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 
 

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

asszonyt, a pénzügyes munkatársat Balázs Ferencnét, és Kláricz János polgármester urat. 
 

Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő 

bizottsági tagból 5 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 5 fő. 
 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági tagot. 
 

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

tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  
 

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

nélkül Faluházi Sándortagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 
 

Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

   

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének véleményezése 

  Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke 

    Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs  
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése véleményezése 

 Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke 

    Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs  
 

3./ Bejelentések 
 

Földesi Györgyné elnök: 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.  
 

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

nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  
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1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének 

véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének véleményezését.  

A Gazdasági Bizottság február 13-ra tervezett ülését határozatképtelenség miatt nem tudták 

megtartani, így a mai ülésen kerül sor a költségvetés véleményezésére. 

 

Az anyagot a bizottság tagjai írásban megkapták, azt megismerték. 

 

A maga részéről a pénzügyi munkatárssal több ízben egyeztetett, és a kérdéses területeket 

megbeszélték. 

 

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

 

A Bizottság tagjai részéről kérdés és hozzászólás nem volt.  

 

Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

               

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

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2018.(II.22.) Gazdasági Bizottsági határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerinti részletezéssel. 

Felelős: Földesi Györgyné – a Bizottság Elnöke 

  Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: azonnali 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018 évi költségvetésének 

véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2018. évi költségvetésének véleményezését.  

Megjegyzésként szeretné elmondani, hogy az előző Gazdasági Bizottsági ülésen szó volt 

arról, hogy a Képviselő-testület 2018. évi I. félévi Munkatervében április hónapra betervezik 

az önkormányzat 2017 évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolót.  

A januári testületi ülésen a munkaterv napirendre került, el is fogadta a testület, de nincs 

benne április hónapban a vagyongazdálkodásról szóló napirend. Kéri, hogy ezt ne felejtsék el, 

kerüljön majd bele. 

 

Azért tartja ezt fontosnak, mert a költségvetésben zömmel olyan tételek vannak, amelyet az 

állam finanszíroz, a bizottság beleszólni kevésbé tud.   

Vannak olyanok a gazdálkodást érintő rész témák, amelyhez a bizottság és a testület irányt 

mutat, adhat más javaslatot és más hangsúlyt.  

 

Átadta a szót a Gazdasági Bizottság tagjainak. 
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Faluházi Sándor tag: Az írásban kiadott előterjesztés jól magyarázza a 2018. évi költségvetést, 

a táblázatok a szöveges résszel összhangban vannak, érthetőek. Elfogadásra javasolja. 

 

Földesi Györgyné elnök: A költségvetéssel kapcsolatosan egész évben, még decemberben is 

lehet kérdése a bizottságnak.   

 

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

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

               

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

nélkül a következő határozatot hozta: 

 

2/2018.(II.22.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése véleményezése 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetését az előterjesztés szerint. 

Felelős: Földesi Györgyné – a Bizottság Elnöke 

  Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: azonnali 

 

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt 

a Gazdasági Bizottság ülést 15,40 órakor bezárta. 

 

kmf. 

 

 

 

 

                             Földesi Györgyné                                     Faluházi Sándor  

        Gazdasági Bizottság elnöke                                  jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                                   a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

              Pap-Szabó Katalin   

                      jegyző  

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


