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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-22/2012. iktatószám 

 

22. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 15-én 

kedden) délelőtt 10,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs 

  

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva körjegyzőt 

és a pénzügyi munkatársat Zsombok Gyulánét. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

Napirendi pontok:  

  

1. Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat támogatására szóló pályázat 

benyújtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirendi ponttal kapcsolatosan?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

  

1./ napirendi pont: Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat 

támogatására szóló pályázat benyújtásáról 

 

 

 



2 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetű önkormányzat támogatására szóló pályázat benyújtásáról. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2012. április 26-án benyújtott önhiki pályázattal 

kapcsolatosan 2012. május 11. napján érkezett hiánypótlásra felhívás, melynek alapján az 

önkormányzatnak lehetősége van a támogatási igényt a korábban benyújtott 88.679.000 Ft 

helyett 95.679.000 Ft-ra megemelni.  

Az emelés lehetősége az önhiki támogatás ebr42 rendszer 1. sz. adatlapjában történt 

módosítás következménye, amely szerint a működési hiányunk összege a továbbiakban sem 

módosul (96.368.000 Ft) viszont a támogatható összegek sorában feltüntethető az 

önkormányzat 2012. évet terhelő 7.000.000 Ft hiteltörlesztése, így pályázni már lehetőség 

nyílik 95.679.000 Ft támogatásra. 
 

Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy az önhiki pályázat benyújtásáról szóló határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  
  
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, vagy egyéb hozzászólás? 

A képviselők egybehangzóan javasolták az előterjesztésben foglaltakat. 
 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló határozat meghozatalát, és 95.679 eFt 

támogatási igény benyújtását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   42/2012.(05.15.) Képviselő-testületi határozat 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 

költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján 

(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati 

tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok 2012. évi támogatására.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati 

tartalékról, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 

támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:  

I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2011. január 1-jén 1000 fő feletti: 2398 fő. 

II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen 

jogcímen 11.100 ezer forint összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, vagy módosított költségvetési 

rendeletét 96.368 ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el, és 95.679 eFt 

támogatás iránti kérelemmel él. 

IV. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett, 

és 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1) 

bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 

követelményeinek megfelel. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Dr. Nagy Éva körjegyző 

Határidő: azonnal 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek további 

kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a hármas együttes ülésre vonatkozóan több 

napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és az ülést 16,30 

perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

 


