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2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2017.
február 13-án (hétfőn) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Faluházi Sándor Attila, Fehér
Lászlóné, Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi munkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyző asszonyt, Kláricz János polgármestert, Fenyődi Attila alpolgármestert, valamint
Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 5 fő jelen van, 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 Sándor tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeken változtatás nem
javasolt, amennyiben a bizottság tagjainak is megfelelő.
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné – Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné – Bizottság elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
3./ Bejelentések
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más javaslata a napirendi pontokat
illetően?

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.
1./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezését.
Az anyagot szöveges magyarázattal és táblázattal a Gazdasági Bizottság tagjai megkapták,
melyet vitára bocsátott.
Előtte kérte, hogy a pénzügyi előadó egy hibát kijavítson az anyagban.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: A 10. oldalon az előterjesztésben javította a 979 millió
forintos tételt 79 millió forintos tételre.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a javítást.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, véleményezzék a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetését.
Megkérdezte a jegyző asszonyt, hogy meg fogja tudni oldani a közös hivatal feladatait a
jelenlegi létszámmal.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Minden igyekezettel.
Kláricz János polgármester: A jegyző asszony átgondolta a hivatal működését, és annyiban
változott a közös hivatal működése, hogy a kertészszigeti önkormányzatnak növekedett a
hivatalhoz való hozzájárulása, egy dolgozó már nem járna át Kertészszigetből, illetve egy
bucsai dolgozó már besegít a pénzügyön, betanul.
A köztisztviselők közül is sokakat érintett a garantált bérminimum emelkedése.
Földesi Györgyné elnök: Szeretné elmondani, hogy tiszteletben tartja a jegyző elgondolását
abban, amire az előterjesztés is kitér, hogy a jegyző bérét 15 %-ban vállalja Kertészsziget
Község Önkormányzata, a pénzügyes 24 napra eső, a munkaügyes, műszaki és titkársági
dolgozó 12 napra jutó bérének megfelelő összeggel támogatja a hivatal működését.
Kevésnek tartja, van-e annak oka, hogy nem százalékban van kimutatva?
Pap-Szabó Katalin jegyző: Nincs más magyarázata, Csordás Polgármester úr kezdett napokban
gondolkodni, ezért lett így meghatározva.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket, hozzászólásokat.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése véleményezésével
kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és vélemény nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
4/2017.(II.13.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetéséét 46.979.133.- forint egyező bevételi és kiadási oldallal.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezését.
Megkéri a pénzügyi munkatársat, hogy szíveskedjen kiegészítést adni az előterjesztésben
szereplő a „Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatásáról ahol a zöldterületgazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatás: 4.167.870.- Ft, valamint a „Közutak
fenntartásának támogatása” amelynek összege: 5.132.470.-Ft.
További szóbeli kiegészítést szeretne kérni az „Egyéb kötelező önkormányzati feladatok
támogatásáról, amelynek összege: 6.247.800.-Ft
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: Ezek azok a normatívák amelyeket át lehet
csoportosítani,
A közutak fenntartásának támogatása összeget nem használja fel az önkormányzat teljes
egészében, mivel a közmunka programból elég sokat tudott az önkormányzat az utak
karbantartására fordítani. Az 5. sz. melléklet tartalmazza azokat az átcsoportosításokat,
amelyeket a költségvetés tervezésekor végrehajtottak. A tavalyihoz képest kevesebb támogatást
kapott most az önkormányzat a temető fenntartásához. Ennek az az oka, hogy 2015 évben fél
állású temető őre volt az önkormányzatnál. 2016-ban már teljes állásban van foglalkoztatva.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést.
Kláricz János polgármester: Ezek azok a bevételek amiket át lehet csoportosítani, nagy
összességében lettek felosztva a kiadásokra, de az elmondott jogcímeken kapja az
önkormányzat.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a csatorna bekötések ki vannak-e fizetve az
intézményeknél, illetve mi a fedezet erre?
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: Az egyéb szolgáltatásokból kerülnek kifizetésre.
Kláricz János polgármester: Nagyságrendileg 6-700 ezer forintra kell számolni.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: A folyékony hulladék ártalmatlanítására van állami
támogatás, amikor majd az utolsó igénylést leadja az önkormányzat akkor lehet ehhez
előirányzatot változtatni.
Kláricz János polgármester: Rövid időn belül minden intézmény rákötésre kerül a hálózatra, de
ettől függetlenül költségek lesznek, mert a telepen a leürített szennyvíz után, hiába az
önkormányzat tulajdona a tisztító, szerződés szerint fizetni kell. A lakosok esetében a befizetett
szennyvízdíj nyújt erre fedezetet, viszont az intézmények tekintetében ezzel számolni kell.
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Faluházi Sándor tag: Már nagyon minimális a szennyvízszippantás a lakosság tekintetében is.
Mielőtt azonban a testület megalkotná a talajterhelési díjról szóló rendeletet, javasolja, hogy
hirdetmény formájában közöljék a lakossággal, hogy meddig kell, illetve érdemes rákötni a
csatornahálózatra. Időben tudjanak még lépni.
Kláricz János polgármester: Március 3-án lesz Víziközmű közgyűlés, ott már lesz erről szó.
Részben már szolgáltatott adatot az Alföldvíz Zrt arról, hogy mennyi lesz az elfogyasztott víz
mennyiséghez mérten a szennyvízdíj.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket.
Megkérdezte, hogy felhalmozási bevételekről részletesebben hallhatnának-e, illetve a
finanszírozási bevételekről még egy pár szót szíveskedjen szólni a pénzügyi munkatárs.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: A felhalmozási bevételek között van, mint áthúzódó
bevétel a szennyvízberuházással kapcsolatos bevétel, ezt zárják le majd a végszámlák.
Pályázati önerőt tervezett az önkormányzat az ingatlanok vásárlására.
Továbbá beruházások közé kell sorolni a kisebb értékű tárgyi eszköz beszerzéseket is, így
összesen a beruházás: 51.268.578 Ft.
A felújításba lett tervezve a 2016-os évben megvalósult az Alföldvíz Zrt értéknövelő
beruházása, illetve van egy nyertes konyha felújítási pályázata is az önkormányzatnak.
A finanszírozási bevételek között van kimutatva ez a pályázati összeg, melyet már megkapott
az önkormányzat, és még 7.200.000 Ft, amely a Magyar Államkincstár normatíva
megelőlegzése.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mennyi a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozása az
önkormányzat felé.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: A BUCSA-ÉP Kft tartozása a működési célú átvett
pénzeszközöknél található a kft tartozik 17.336.167 Ft-tal, a Bucsa Község Csatornamű
Víziközmű Társulat tartozik a tavalyi 2.301.343 Ft-tal, a lakosságnak átadott temetési
kölcsönök (269.750.- Ft), valamint egy régi belvizes kölcsön is van (1.477.712.-Ft), ezek
együttesen adják a 21.384.972.-Ft-ot.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket, azért tért erre rá, hogy lássák a
bizottsági tagok is a költségvetés szorítását, azt a fajta szorítását, hogy nagyon kétséges a
BUCSA-ÉP Kft tartozásának megtérülése. Takarékos költségvetést kell az idén végrehajtani.
Nincs mozgástér, ki lett feszítve minden lehetőség a végtelenségig.
Kláricz János polgármester: Igazat ad az elnök asszonynak, a tavalyi évben több pályázatot
finanszírozott meg az előkészítés folyamán az önkormányzat, és a nyertes projektek esetében
lehetnek ezekből bevételek, ami az egyébként valóban kifeszített költségvetésen alakíthat.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: Nincsenek betervezve azok a bérleti díjak, amelyek a
szennyvízberuházásból adódóan bevételt képezhetnek. Ezek az előirányzat módosításával
lesznek kimutatva.
Kláricz János polgármester: A várható többletbevételt egy víztorony vásárlására szeretné
fordítani az önkormányzat, mire konkrét testületi döntés születne akkorra a pontos
számadatokat is tudni fogják.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? ű
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését a
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Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
5/2017.(II.13.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését a tervezett
398.078.855.- forint kiadással és bevétellel a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: értelem szerint
Földesi Györgyné elnök: Az előző Gazdasági Bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvben az
alpolgármester tiszteletdíjának tárgyalásakor Faluházi Sándor tag részéről elhangzott
vélemény, miszerint „Amikor Fenyődi Attila fel lett kérve alpolgármesternek, akkor az egyik fő
indok az volt, hogy ő az a személy a képviselő-testületi tagok közül, aki a legkevésbé függ
anyagilag az önkormányzattól kapott tiszteletdíjától” – hogyan tudnák-e ezt megmagyarázni, a
maga részéről ezt sértőnek tartja. Nem függnek egyen se a tiszteletdíjtól a külső tagok sem.
Csak egy mondattal kéri, hogy válaszoljanak, hogy miről van itt szó?
Faluházi Sándor tag: Az idézett szöveget valóban így mondta, de nem fő indoka, csak egyik
oka volt annak, hogy Fenyődi Attilát javasolta a polgármester alpolgármesternek.
Kláricz János polgármester: Ez valóban elhangzott akkor, de nem ez volt a fő indok, ezért
javította a felszólalást is.
Földesi Györgyné elnök: Hová tegye akkor magát?
Faluházi Sándor tag: Ezt az elnök asszony döntse el, ahogyan érzi.
Földesi Györgyné elnök: Eldöntöm. Megköszönte a meghallgatást.
Mivel több napirend, kérdés és hozzászólás a Gazdasági Bizottság tagjai részéről nem volt, az
ülést 16,30 órakor bezárta.
kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Faluházi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja
Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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