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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2019.
március 12-én (kedden) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné tagok
Távol maradtak: Fehér Lászlóné, Faluházi Sándor tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy Éva
jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 3 fő jelen van, hiányzó 2 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Mogyorósi Anikó bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Mogyorósi
Anikó bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Mogyorósi Anikó tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke
3./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a meghívó szerinti
napirendi pontokon túl más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
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nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019 évi költségvetése véleményezését.
Kérte a pénzügyi főmunkatársat, szíveskedjen az előterjesztést szóban kiegészíteni.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A Közös Hivatal a köztisztviselői béremelésre
benyújtott pályázattal kapcsolatosan megkapta a Támogatói Okiratot. A 2019. évi
költségvetésbe a bérelemelés beépítésre került.
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, szíveskedjenek a kérdéseiket
feltenni.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a biztosítás visszavásárlása a működési bevételeknél
mit takar?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A polgármester részére a megválasztása után a
képviselő-testület életbiztosítást kötött, amely a mandátuma lejártával szűnik meg, és az
önkormányzat ekkor visszavásárolja. Ha a következő ciklusra esetlegesen nem választják
meg, ebből tudja fedezni az önkormányzat a polgármester végkielégítését, vagy be lehet
forgatni a bevételt az önkormányzat költségvetésébe.
Polyák Jánosné tag: A közfoglalkoztatottak létszámát 35 főben látta a megszövegezésben.
Miért ennyi?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A 35 fő a három hónap átlaga. 151
közfoglalkoztatottra van szerződése az önkormányzatnak december, január, és február
hónapra, ebből a három hónapból kell a létszámot átlagolni.
Polyák Jánosné tag: Az ingatlanok felújítása mit takar?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A felújítási összeg a művelődési ház felújítása a
napelemes pályázat második üteme. Ezek áthúzódó pályázatok.
Polyák Jánosné tag: Az ingatlan értékesítés 8 millió forint.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzat ingatlan értékesítésével szeretné a
hiányt pótolni, illetve a rendkívüli támogatásra benyújtható pályázatból elnyerhető összeggel.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés a bizottsági tagok részéről.
Mogyorósi Anikó tag: Megkérdezte, hogy a óvodapedagógusok részére megbeszélt juttatás
hova került beépítésre?
Megkérdezte, hogy a közvilágítással kapcsolatosan, és a villamos energia ellátással
kapcsolatosan a lakosok részéről reklamáció merül fel, hogyan tudnák orvosolni azt, hogy
folyamatos legyen az áramellátás.
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Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A juttatás nem olyan mértékű amelyet külön a
költségvetést emiatt módosítani volna szükséges, ezért év közben fogják ez előirányzat
módosítással együtt átvezetni.
Kláricz János polgármester: Az E-ON területi képviselője azt a tájékoztatást adja, hogy még
mindig javítják a hálózatot a tavalyi problémák óta, szigetelő cseréket hajtanak végre. A múlt
héten is volt olyan időszak, amikor nem volt több utcában közvilágítás, illetve áramellátás.
Mogyorósi Anikó tag: Az ilyen helyzeteket kellene megelőzni, orvosolni.
Földesi Györgyné elnök: Szeretne tételesen megnézni néhány sort, ahol nagyobb tételek
vannak, és a megfogalmazás általános
A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előterjesztésében szerepel, hogy
mind a székhely, mint a kirendeltség hivatal esetében a költségvetés önkormányzati
kiegészítést igényel. A következő oldalon látszik is, hogy mennyi ez a kiegészítés.„A költségvetés tervezésekor figyelembe vett irányelvek:A jelenlegi és a várható gazdaságipénzügyi helyzetben a 2019. évi gazdálkodás során továbbra is előtérbe kell helyezni az
alábbi szempontokat:
- a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal biztonságos működésének biztosítása,
különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra;”
Hogyan kell ezt érteni, nem minden helyben marad?
Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnál is van több olyan feladat, amely nem
helyben kerül megoldásra, például a szociális alapszolgáltatásokat kistérségi társuláson
keresztül, a központi orvosi ügyeletet sem helyben látja az önkormányzat, pedig az is kötelező
feladat.
Földesi Györgyné elnök: Az előterjesztés következő oldalán részletezésre kerül, hogy a bucsai
önkormányzat a közös hivatal költségvetéséhez 7.642.798 Ft-tal járul hozzá, Kertészsziget
Község Önkormányzata pedig 3.153.785 Ft-tal.
A Támogatás lemondása közös feladatok ellátása miatt 1.601.239.- Ft.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A közös hivatal fenntartására megkapott állami
normatíva lakosságszám arányosan került felosztásra. Megállapodás alapján a kertészszigeti
önkormányzat hozzájárul, a jegyző, a munkaügyes, a pénzügyes, és a titkársági munkatárs
béréhez, ezt a normatívát a székhely önkormányzat már át sem adja a kertészszigeti
önkormányzat részére. Ez a normatíva a bucsai dolgozókat illeti meg.
Lakosságszám arányosan 5.500.397.- Ft járna mint állami normatíva a kertészszigeti
önkormányzatnak, ebből kerül visszavonásra az 1.601.239.- Ft. a közös feladatok ellátására.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a kiegészítést miből fedezi a bucsai
önkormányzat?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A Közös hivatal költségvetése nem mutat hiányt, ez a
hiány az önkormányzat költségvetésében érezhető.
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Kláricz János polgármester: Ha nem volna ez a pótlás, az önkormányzatnál jelentkezne ez a
hiány.
Földesi Györgyné elnök: A közös önkormányzati hivatalnál a dologi kiadások 3.020.000 Ft.
Sokallja ezt a kiadást, miből tevődik össze?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A dologi kiadásoknál a postaköltség közel egymillió
forint, továbbá az adatvédelem és a kötelező továbbképzések díja.
Földesi Györgyné elnök: Összegezve a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
költségvetése 55.665.783 Ft.
Az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell
folytatni.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését elfogadja, és a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
11/2019.(III.12.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését
véleményezte, 55.665.783 Ft bevétellel és kiadással egyezően elfogadta, és a Képviselőtestület felé is elfogadásra javasolja, az előterjesztéshez mellékelt táblázatokban
részletezett adatokkal.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetése véleményezését.
A gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára. Minden
területen eredményes, racionális gazdálkodást kíván a költségvetés.
Azok a bevételek, amelyek normatív jellegűek, azok tények, a feladathoz adja az állam.
A helyben képződő bevételeken tud az önkormányzat növelést képezni, ezért kérte volna,
annak felülvizsgálatát, hogy mikor lettek módosítva az önkormányzati vagyon bérbeadását
meghatározó rendeletek, díjak?
Már tavaly is kezdeményezte volna a helyi adó rendelet mértékének az inflációhoz való
alakítását. Nem készült el az a rendelet módosítása.
Az önkormányzat a saját bevételeire tud ráhatással lenni.
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Az egyéb bevételek pl. a kertészetből történő zöldségfélék, halak eladása, erről nincs
információja a Gazdasági Bizottságnak. A helyi adó bevételek ki vannak emelve.
Változatlanul szeretné, ha elkészülne ez a kimutatás.
A tulajdonosi bevételek, mint az Alföldvíz Zrt-től származó bevétel ismert.
Az előterjesztés szerint: „Az önkormányzat készletértékesítéséből (hal, zöldség, bontott anyag,
gabona), szolgáltatásaiból (biztosítás visszavásárlás, szállítás, horgásztó napijegy…”
bevételekről nem készült kimutatás.
Nem hozott a testület határozatot, de megbeszélték, hogy a művelődési házat szeretnék
intézményesítik. Szeretné elmondani, hogy a Radnóti Miklós Művelődési Ház nevet sem vette
el senki.
Most megkaptak a bizottsági tagok egy kimutatást, egy költségvetési keretösszeget az
intézményesítéssel kapcsolatosan.
A könyvtár az önkormányzat kezelésében van, vagy hogyan működik? Ide is van tervezve
költség, megkérdezi, hogy mi van ide tervezve.
A gyermekétkeztetési támogatásra 35 millió forint van tervezve, tetemes összeg, de ezek
tények.
Arról szeretne többet beszélni, amiről nem készült részletes terv, amire hatással tudna lenni a
gazdasági bizottság, a képviselő-testület.
A 11. oldalon a létszámok között nem szerepel a művelődi ház igazgató.
Hol szerepel, hol fogják szerepeltetni?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A könyvtárnál szerepel a létszám.
Kláricz János polgármester: A kimutatás, a tervezet, amely idekerült véleményezésre a
művelődési ház intézményesítésével kapcsolatosan két fővel tervez, egy vezető és egy fő fél
évre szólóan a garantált bérminimum bérezéssel került betervezésre, egész évre ez nyilván
jelentősen magasabb összeg.
Azért szükséges minimum a két fő, mert amit kap az önkormányzat lakosságszám arányosan
állami normatívát 2.700.000 Ft-ot, - ami önmagában az egyik fő bérét sem fedezi, - viszont
jelenleg a könyvtár intézményi szinten nem az önkormányzatnál van, hanem mivel 5000
lélekszám alatti település a község, négy évvel ezelőtti jogszabály változás miatt a könyvtár
szakmai mentorálását a Békés Megyei Könyvtárhoz rendelték. Azok az önkormányzatok,
amelyek helyet biztosítanak, valamint személyt biztosítnak arra, hogy a nyitva tartás
biztosítva legyen, azok úgynevezett szakmai mentorálását a Békés Megyei Könyvtár végzi.
Jelenleg ez a helyzet. Ha intézményesítik a művelődési házat, és a művelődési ház önmagában
foglalja a könyvtára is, együttesen kell kezelni. Az a minimum, hogy kettő fő foglalkoztatását
kell tehát biztosítani, egy intézményvezetőt és egy főt aki a könyvtárral kapcsolatos
feladatokat látja el.
Jelenleg pályázatokkal kapcsolatosan végzik a feladataikat. Ez a kalkuláció az ők (nem
pályázatban való) foglalkoztatását vetíti elő. Akkor mikor a két bérről beszéltek, a
költségvetésbe átkerült a falunappal kapcsolatos költségvetés, valamint bevételként átkerült a
bérleti díjból származó bevétel, kb éves szinten egymillió forint. Valamint azt még nem látják,
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hogy dologi kiadások mekkorák lesznek, azok a tavalyi szinten lettek tervezve. A félévi
intézményesítés bő 60 napos előkészületet igényel.
Magának a testületi döntésnek április végén meg kell születni.
Földesi Györgyné elnök: Már akár a holnapi ülésen meghozhatják a döntést.
Kláricz János polgármester: Egy dolgot tisztázni kell, azt, hogy művelődési házat szeretnének
létrehozni, vagy művelődési házat és könyvtárat.
Földesi Györgyné elnök: A maga részéről művelődési házra gondol. A könyvtárat nagyon
leépítették, hova tartozik, hogyan koordinálják.
Kláricz János polgármester: Adott a lehetőség arra, hogy könyvtári és kulturális szolgáltató
intézményt hozzanak létre, vagy önmagában kulturális szolgáltat intézményt hoznak létre,
aminek része kell hogy legyen a könyvtári szolgáltatás, csak együttműködésben a Békés
Megyei Könyvtárral.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A könyvtári és közművelődési normatíva együtt van
meghatározva lakosságszám arányosan.
Földesi Györgyné elnök: A művelődési háznak nincs vezetője. Ha tudják, hogy ki a vezető azt
számon lehet kérni, a feladatok végzéséért.
Kláricz János polgármester: A mostani helyzetben is van kinevezett személy, akinek
munkaköre közművelődési tevékenység ellátása. Azzal, hogy intézményt hoznak létre, nem
fog változni semmi, könyveléstechnikailag lesz több munka, és többe fog kerülni az
intézményfenntartás.
Földesi Györgyné elnök: Az a rendjen, hogy működjön a művelődési ház, és a kultúrára
mindig áldozni kell. Ha hatvan évvel ezelőtt tudtak erre áldozni, most is áldozni kell. Látszani
kell a kultúra hasznának. Sajnos lehet látni, ahogy a falu épül le.
A művelődési háznak egy eszmeiséget is táplálni kell, egy viselkedési formát, egy
ismertséget. Régen nagyon sok rendezvény volt a művelődési házban. Ma ott tartanak, hogy
nem tudják az iskolások a kulturális eseményeket megtartani.
Kláricz János polgármester: A pályázatokkal kapcsolatosan is meg kell gondolni az
adminisztrációs feladatok ellátása hogyan fog történni. Illetve nem biztos, hogy az
önkormányzat jogosult lesz pályázni.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy az intézményesítés elvárás, most hallott róla először.
Vagy az önkormányzat dönti el, hogy intézményt hoz létre?
Földesi Györgyné elnök: Az intézményesítés az önkormányzat saját elvárása, saját döntése.
Polyák Jánosné tag: Mi fog változni, ha ugyanaz a személy fogja ellátni a feladatot?
Földesi Györgyné elnök: Legyen felelős, és legyenek feladatok. Nem tudják még, hogy ki
fogja ellátni. A művelődési ház igazgató állást pályáztatni kell.
Az ösztönzően hat, ha intézményként fog működni.
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Polyák Jánosné tag: Mibe kerül, ha intézményként működik, és mibe kerül most? Ne
csináljanak nagyobb kiadást, hiszen szűkös a költségvetés. Meg kell-e ezt lépni? Nem
találkozott még ezzel a felvetéssel. Anyagilag is meg kell fontolni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A pénzügyes munkatársak által készített kimutatás összehasonlítást is
tartalmaz mibe kerül az intézményesítéssel működtetett feladat, és a mibe kerül a mostani
módon.
Kláricz János polgármester: Ha magát a könyvtárat is behozzák az intézménybe, akkor
elképzelhető az, hogy a pályázatokat is be tudják vonni.
Nagy érdembeli változásra nem számít.
Most azt nem mondják ki, hogy az intézmény kap plusz pl. 2.000.000 Ft-ot, és azt kulturális
rendezvényekre fordíthatja. Most csak azt mondják, hogy világíthat, kinyithatja, becsukhatja
az ajtót.
Földesi Györgyné elnök: A rendezvényekből bevétel is van, de mivel a legtöbb színház sem
tudja magát fenntartani, mindenhol pótolni kell. Ne csak az legyen a kultúrája a lakosoknak,
hogy a vendéglátó helyeken szórakoznak. Szórakozni, művelődni pedig kell, a kultúrára pedig
áldozni kell.
Polyák Jánosné tag: Egyetért azzal, hogy a kultúrára áldozni kell, de mi változik attól, hogy
intézményesítik a művelődési házat.
Földesi Györgyné elnök: A vezetőnek pedig adni kell egy keretet, amiből dolgozhat a vezető.
Adni kell egy lehetőséget, hogy tegyen örömére a falu lakosságának a művelődési ház
vezetője.
Kláricz János polgármester: Egyetért, holnap meghozza a testület a döntést, tisztázzák le az
intézménynek a kereteit, a két szolgáltatást együtt kellene biztosítani.
Földesi Györgyné elnök: Erről még nem esett szó, holnap a testület is beszélni fog erről.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy vihetik-e a testület elé a felterjesztést arról,
hogy javasolják az intézményesítést, és javasolják visszaállítani a művelődési ház régi rendjét.
Polyák Jánosné tag: Mivel a témáról most hallott, tartózkodni szeretne.
Részletesebb költségvetést kellene készíteni.
Mogyorósi Anikó tag: Véleménye szerint vitassa meg a képviselő-testület a döntést.
Földesi Györgyné elnök: Egyetért, javasolja a bizottság, hogy a testület vitassa meg.
Megkérdezte, hogy mi az önkormányzatok bevételénél a működési célú központosított
előirányzatok sor.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy ide tartozik a megpályázott
köztisztviselői bért 6.672.000 Ft-ot, ide kellett a tűzifa önerőt betenni ami 4.200.000 Ft,
ennyivel kellett megpótolni, és a közfoglalkoztatás önereje 3.600.000 Ft. Ez utóbbit ezután
fogja az önkormányzat a REKI pályázaton megpályázni.
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A szolgáltatásnál nagyon megnövekedett az összeg, mert a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-től
átvett 9.884.471 Ft az önkormányzat átvette, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft tartozását le kellett
vonni, és az önkormányzatnak a bevétele lesz. Nem a BUCSA-ÉP Kft-től követel az
önkormányzat, hanem a lakosságtól.
Földesi Györgyné elnök: Nem fog megtérülni, bevételként szerepeltetik. Ez nem vitás, mert
valahova oda kell tenni, bevételként szerepelteti, de ez csak könyveléstechnikai dolog.
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft jelezte, hogy nincs apparátusa a
kintlévőség behajtására, nincs aki ezt kezelje. Ahogy haladnak előre az idővel, úgy növekszik
azoknak a tételeknek a száma ami elévül.
Tavaly áprilisban született meg a döntés, a jegyző asszony elkezdett ezzel dolgozni, hogy az
adóhatóságon a kollegák milyen eljárásrendet tudnak kialakítani. Lassan eltelik egy év.
Földesi Györgyné elnök: Igen, így van. Nem fog megtérülni, akkor mi lesz itt ezen a soron?
Év végén, amikor lejár a három éve a kft-nek, akkor a csődeljárást a NAV kezdeményezi.
Kláricz János polgármester: A csődeljárással kapcsolatosan kirendelt hatóság fogja végezni a
folyamatot.
Földesi Györgyné elnök: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-t nem tudja az önkormányzat lezárni
végelszámolással. Ezt hangoztatom három éve.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ahogy telik az idő, egyre több elévült tétel van, és az nem gazdaságos
és nem ésszerű, és valóban nem a jó gazda elve, hogy nem volt semmilyen behajtás. Már
folyamatban kellene lennie, még ha kevés is a bevétel, de folyamatos.
Polyák Jánosné tag: Akkor is ha elhaltak is vannak benne az örökség terhére rá kell az
ingatlanra terhelni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Rengeteg adminisztrációt igényel, megkereséseket, a nyilvántartások
vezetését. Komoly munkát jelent, ezzel foglalkozni kell napi szinten.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy kb mennyi az az összeg, ami az idén elévül?
Földesi Györgyné elnök: Kb. hárommillió forint.
Dr. Nagy Éva jegyző: Azok a tételek nem évülnek el, amelyek már át vannak adva a NAVnak.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mit jelent a tulajdonosi bevétel 6.620.000 Ft.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az ALFÖLDVÍZ Zrt bérleti díja, a földbérleti díjak,
a lakbérek.
Földesi Györgyné elnök: Ezt kellene látni részleteiben, mert így ha egyösszegben van, akkor
nem lehet pontosan tudni min lehetne emelni, változtatni.
Arra még nincs válasz, hogy a bevételeket hogyan lehetne emelni.
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Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság kérje a képviselő-testületet, hogy készüljön egy bővebb
gazdasági, működési alátámasztása az intézményesítésnek.
Kláricz János polgármester: A képviselőé-testület szándékozik az intézményt létrehozni, erről
már többször egyeztettek. Az április végi ülésre lehet a szakmai anyagot elkészíteni, ami a
törzskönyvi bejegyzéshez szükséges.
Földesi Györgyné elnök: Javasolja, hogy készüljenek el az anyagok, a költségvetést így
javasolja elfogadni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A költségvetésben most a pénzügyesek a jelenlegi helyzettel dolgoztak,
már látszik, hogy az intézmény fenntartása magasabb összeget igényel.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A mostani intézményi költségvetés készítésekor nem
tudott másra hagyatkozni, csak a rezsiköltségekre, a bérekre és dologi kiadásra. A második
félévben, amikor már majd működik az intézmény bevételnek is többnek kell lenni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Lehet, hogy lesz valamilyen többlet forrás is rendelve erre a területre.
Kláricz János polgármester: A modern falvak programban van lehetőség például bérre is
pályázni, egy évig 100 %-os támogatást nyújt, nyilván ehhez meg kell nyerni a pályázatot
Maga a pályázat három részből áll. Egy infrastruktúra részből, itt a mosdó felújításra gondol,
egy eszközbeszerzés részből, és egy bér részből.
Földesi Györgyné elnök: A pályázat benyújtásának határidejekor nem lesz még intézmény a
művelődési ház, ez nem lehet akadálya a pályázat nyertességének.
Megköszönte a hozzászólásokat.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni a Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi
költségvetését elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
12/2019.(III.12.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését véleményezte,
elfogadta, és a tervezett fő összegét 564.939.985.- forintbevétellel és kiadással egyezően a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
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Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy hogy áll az a pályázat, ami a Bocskai utcai
aszfaltozást tartalmazza?
Kláricz János polgármester: A pályázat tartaléklistán van a minisztériumban.
Földesi Györgyné elnök: Az EFOP pályázatban van két tanulónak nyelvvizsgája. Nagyon
telik az idő, a két tanuló ki van már választva?
Kláricz János polgármester: Az iskolaigazgató fogja kiválasztani a tanulókat.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a márciusra tervezett a munkatervben szereplő
napirendeket mikor tárgyalja a testület?
Dr. Nagy Éva jegyző: Meg fogják tárgyalni áprilisban.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a bizottság tagjainak munkáját.
Mivel több hozzászólás nem volt az ülést 15,00 órakor bezárta.
kmf.

Földesi Györgyné
a Gazdasági Bizottság elnöke

Mogyorósi Anikó
a Gazdasági Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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