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Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Kulturális,
Bizottsága 2020. július 7-én (kedden) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános
üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Márki Tiborné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó, Polyák Jánosné
tagok
Távol maradt: Fenyődi Attila tag
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs,
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs, Kláricz János polgármester, Kiss Andrásné
adóügyi vezető főtanácsos
Márki Tiborné elnök: Köszöntötte a Gazdasági, Kulturális Bizottság megjelent tagjait Dr.
Nagy Éva jegyző asszonyt, Balázs Ferencné és Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi
munkatársakat. Jelezte a bizottsági tagok felé, hogy Kláricz János polgármester úr egy kis
késéssel, de csatlakozni fog az üléshez.
Megállapította, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel
5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van, 1 fő hiányzik.
A hiányzó tag távolmaradását előre jelezte.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosné bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek
Polyák Jánosné bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül Polyák Jánosné bizottsági tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
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2./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadása véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
7./ A 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámoló véleményezése
Előadó: Márki Tiborné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
8./ Bejelentések
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek
a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata a napirendi pontokat illetően.
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása
véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi zárszámadásának véleményezését.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársakat van-e ezzel kapcsolatosan kiegészíteni valójuk?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Bucsa Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
zárszámadásával kapcsolatban nincs kiegészítés.
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Márki Tiborné elnök: Kérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket, észrevételüket, és
tegyék fel kérdéseiket.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a Kertészszigeti Önkormányzat 2.563.685 Ft összegű
tartozásának a törlesztése miért maradt el a tervezett befizetéshez képest?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Kertészsziget Önkormányzata a 2019. éves normatíva
támogatás felett vállalta a fennálló tartozás törlesztését. Ez nem történt meg. 2020. évben
született egy megállapodás, hogy még az idei évben ezt rendezik Önkormányzatunk felé.
Jelenleg a megállapodásban foglaltak szerint teljesítik a törlesztést.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ezt a megállapodást a Gazdasági és Kulturális Bizottság is tárgyalta.
Iparűzési adó ellenőrzési eljáráskeretében remélnek plusz bevételt, ami idáig úgy látszik
sikeres.
Faluházi Sándor képviselő: Ezzel kapcsolatban lett volna kérdése, hogy esetleg a vészhelyzet
idején okozott-e a törlesztés befizetése nehézséget Kertészsziget Önkormányzatának, de a
hallottakból úgy látja nem.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, van-e még
valakinek a napirenddel kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait, aki
elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja, a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2019. évi zárszámadását, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2020.(VII.07) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi
zárszámadását 59.031.175.-Ft bevétellel 95,8%-os teljesítéssel, 58.402.589.-Ft kiadással
94,8%-os teljesítéssel, 628.586.- Ft maradvánnyal, melyet személyi juttatásra és járulék
felhasználására javasolja a Képviselő-testületek felé elfogadásra és a zárszámadásról szóló
konszolidált rendeletébe történő beépítésre.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása
véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2019. évi zárszámadása véleményezését.
Megkérdezte, hogy az előterjesztésben szereplő pénzmaradvány személyi juttatásra való
fordítása mit foglal magába?
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Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A pénzmaradvány felhasználását azért jelölik személyi
juttatásra minden intézménynél, mert egész évben akármilyen váratlan kiadás jelentkezik, azt
ebből az összegből tudják fedezni, átcsoportosítani.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a választ, megkérdezte, hogy van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása
véleményezésével kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi
zárszámadását elfogadja és a képviselő-testület felé is jóváhagyásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2020.(VII.07.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi
zárszámadását 3 930 324.-Ft bevétellel 100%-os teljesítéssel, 3 864 194.-Ft kiadással 98,3%os teljesítéssel, 66130.-Ft maradvánnyal, melyet személyi juttatásra és járulék felhasználására
javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra és a zárszámadásról szóló konszolidált
rendeletébe történő beépítésre.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadása véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi zárszámadása véleményezését.
Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?
Mivel a pénzügyi munkatársnak kiegészíteni valója nem volt, kérte a bizottság tagjait van- e
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi
zárszámadását elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2020.(VII.07.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
A Bucsai Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadását
1 022 824 987.-Ft bevétellel 96%-os teljesítéssel, 1 011 839618.-Ft kiadással 94,9%-os
teljesítéssel, 10 985 369.- Ft kötelezettséggel terhelt maradvánnyal javasolja a Képviselőtestület felé elfogadásra és a zárszámadásról szóló konszolidált rendeletébe történő beépítésre.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadása
véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi konszolidált zárszámadásának véleményezését
Megkérdezte, hogy a pénzügyi munkatárs szeretne-e kiegészítést tenni?
Mivel a pénzügyi munkatársnak kiegészíteni valója nem volt, kérte a bizottság tagjait van- e
valakinek kérdése, hozzászólása?
A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjainak nem volt kérdése, kiegészítése.
Márki Tiborné elnök: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális
Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat
2019. évi konszolidált zárszámadásának véleményezését elfogadja, és a képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2020.(VII.07.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
A Bucsai Község Önkormányzata 2019. évi konszolidált zárszámadása véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Község Önkormányzata 2019. évi konszolidált
zárszámadását 1 027 017 775.-Ft bevétellel 95,8%-os teljesítéssel, 1 015 337 690.-Ft
kiadással 94,7%-os teljesítéssel javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra és alkossa meg
a rendeletet.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: azonnal
A Gazdasági és Kulturális Bizottság üléséhez csatlakozott Kláricz János polgármester úr.
5./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztató véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata 2019 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezését.
Megkérdezte, Kláricz János polgármester urat van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója?
Kláricz János polgármester: Kiegészíteni valója nincs, de a kérdésekre szívesen válaszol.
Márki Tiborné elnök: A tájékoztatóban szerepel, hogy selejtezésre került 14.885.000 Ft értékű
tárgyi eszköz. Megkérdezte, hogy ezek a tárgyi eszközök mit takarnak, mivel elég nagy
összegről van szó.
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Három-évente készül leltár, az idei évben
viszont selejtezés is történt. Ez már szükséges volt, mivel több éve nem került leselejtezésre
semmilyen eszköz. Régi, elavult tárgyi eszközökről van szó a szerszámoktól kezdve egészen
az elektronikai cikkekig. Ezeknek a tárgyaknak az évekkel ezelőtti, tárgyi eszköz
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nyilvántartásba vett bruttó vételára került be a selejtezési listába, jelenlegi valós értékük jóval
kevesebb.
Polyák Jánosné tag: Vannak olyan eszközök, amit például három év alatt le lehet amortizálni
a könyvekben, de több évig is lehet, lehetne vele dolgozni. Szeretné tudni, hogy konkrétan
mik ezek az eszközök, amik le lettek selejtezve, és mi történik velük selejtezés után?
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi munkatárs: Ezek olyan tárgyak, amiket az önkormányzat
saját költségvetéséből szerzett be: bútorok, kis összegű tárgyi eszközök. Most folyik éppen
egy belső ellenőrzés, ami azt vizsgálja, hogy mi azaz eszköz, amit még lehet értékesíteni és
mi az amit már nem, vagyis hulladékként kerül kiselejtezésre.
Polyák Jánosné tag: Szeretne kérni ezekről egy listát.
Kláricz János polgármester: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy ezekből a selejtezett
eszközökből valamennyi bevétel is várható, természetesen erről a folyamatról is készül
dokumentáció. Maga a selejtezési lista bármikor megtekinthető.
Polyák Jánosné tag: Az ingatlan vagyon kataszterrel kapcsolatban lenne észrevétele. Az
anyagon látható, hogy részletes, sok munka van benne, viszont helyrajzi szám nem került oda
mindenhová, ezért néhol átláthatatlan, lehet nem ártana pontosítani.
Fábiánné Szabó Erzsébet: A helyrajzi számokat próbálta mindenhová beírni, de pár helyen
nem volt tisztázott, ezért maradhatott ki.
Kláricz János polgármester: Van benne olyan tétel is, ami vonali-hálózat, tehát helyrajzi
számmal nem határozható meg, mint például a szennyvíz-hálózat vagy az ivóvíz-hálózat. Az
ingatlanvagyon kataszter nyilvántartásnak alappillére a helyrajzi szám. Ez alapján lehet az
adott területre felvezetni az ingó és ingatlan értékeket. Vonali létesítményeknél ez nincs így,
mert ott nem a helyrajzi szám a meghatározó, hanem az önmagába foglaló műszaki tartalom,
a folyóméter, műszaki paraméterek.
Faluházi Sándor tag: Ebbe bele tartozik a szennyvíz hálózat, a szennyvíztelep.
Kláricz János polgármester: A szennyvíz-hálózat rendszer speciális helyzetben van, mivel az
önkormányzat egyben tartja nyilván, de magát a részeszközök garanciális feltételei,
nyilvántartása és könyvviteli megfelelése az Alföldvíz Zrt. feladata, mint üzemeltetőé.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Kláricz János polgármester: Mielőtt a bizottsági tagok döntenének, szeretne pár szót szólni
egyenlőre csak mint felvetésről. Példát véve más településekről, negyedévente kiírják
különböző pályázati lehetőségekkel, feltételekkel az önkormányzati tulajdonú belterületeket
értékesítés céljából. Ez itt a községben, nem bevett szokás ugyan, de a maga részéről azt látja,
hogy egy ilyen kezdeményezésnek lenne értelme, megfelelő feltételekkel lenne rá kereslet.
Minden évben egyre nagyobb terhet ró az önkormányzatra ezeknek a területeknek a
karbantartása, hasznot nem termelnek. Egyenlőre ez csak ötlet, de kéri a képviselő-társakat
gondolkodjanak el egy ilyen alternatíván.
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Polyák Jánosné tag: Szeretné megjegyezni, hogy az önkormányzati ingatlanok rossz
állapotban vannak, a belterületek nincsenek megfelelő rendszerességgel gondozva. Az utcák
nincsenek lekaszálva.
Kláricz János polgármester: Nincs rá megfelelő kapacitás.
Polyák Jánosné tag: Ezt nem tudja elfogadni. Megkérdezi, hogy miként lehet az, hogy a
közfoglalkoztatottak munkaidőben az önkormányzatnál dolgozó, név szerint: Gyarmati Imre
ingatlanánál a ház körül vágják a füvet, a faluban az önkormányzat tulajdonában lévő telkek
pedig gazosak?
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy a Bocskai utca végén található ingatlanra
gondol?
Polyák Jánosné tag: Igen, ezt többen látták. Sőt! az ifj. Gyarmati Imre tanyájánál is ugyanez a
helyzet. Hogy lehet az, hogy külterület kaszáljuk, ahol Gyarmati Imre lakik, a belterületeken
pedig van olyan utca, ahol alig lehet közlekedni a járdán a gaz miatt? Ki a felelős ezért, hogy
ez megtörténhet?
Kláricz János polgármester: Erről tudomása nem volt, köszöni a jelzést, utána fog járni ennek
az ügynek.
Polyák Jánosné tag: Megjegyezte, hogy tavaly is volt hasonló példa, amit akkor is jelzett a
Polgármesternek. Nincs az jól, hogy az önkormányzati telkek és a közterületek nincsenek
rendben. Ezzel igenis foglalkozni kell, ez is a vagyongazdálkodás része. Az önkormányzat
felelőssége, hogy ezek a közterületek rendben legyenek tartva.
Kláricz János polgármester: Megjegyezte, hogy az ingatlantulajdonosoknak az előttük lévő
közterület rendbe tartása saját felelősségük. Ebben azért jelentős előrelépés volt az elmúlt két
évben. Több mint 500 felszólító levél ment ki a tulajdonosoknak és ennek a lépésnek már van
látszata a községben. Arra viszont nincs kapacitása az önkormányzatnak, hogy falu szinten
minden közterületet rendbe tartson. Kevés a férfi munkaerő, jelenleg két kaszálással
megbízott csoport van, akik folyamatosan vágják a füvet. Sajnos az utóbbi két hét csapadékos
időjárása sem kedvezett a munka elvégzésében.
Polyák János tag: Hatékonyabban
ingatlantulajdonosok ellen.

kell

fellépni

a

gazos

portával

rendelkező

Dr. Nagy Éva jegyző: Ha valaki felszólító levelet kap ugyanúgy fel van szólítva az előtte lévő
közterület rendbe tartására is. Úgy a tavalyi, úgy az idei évben is az önkormányzat
hatékonyan lépett fel a gazos portával rendelkező ingatlantulajdonosok ellen. Ennek az
eredménye már látszódik, nagyon sok ingatlan területéről tűnt el a gaz, ami már több éve nem
volt gondozva. Ugyan vannak olyanok is akik többszöri felszólításra sem teljesítik
kötelességüket, ők valószínűleg az idei évben már bírsággal számolhatnak. Itt megjegyezné,
hogy a cél nem ez volt, hiszen józan ésszel gondolkozva is amit bírságra költ a tulajdonos
abból már rég letudja takarítani a portáját.
Polyák Jánosné tag: Úgy gondolja, hogy ezzel a probléma nem oldódik meg teljesen, hiszen a
gaz ugyanúgy ott marad, továbbra is zavarva az ott élők környezetét. Az önkormányzat ez
esetben miért nem intézkedik?
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Dr. Nagy Éva jegyző: Egyrészről erre nincs kapacitása az önkormányzatnak, másrészt pedig
akkor bárki jöhetne az önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy ha az egyik személy előtt
levágtuk a füvet, akkor vágjuk le nála is.
Polyák Jánosné tag: Rá lehetne terhelni az ingatlanra a költségeket.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ez azért nem megoldás, mert már maga az eljárás folyamata is több
költséget von maga után, nem beszélve arról, hogy több év is eltelhet, mire tényleges
behajtásra kerül a sor.
Polyák Jánosné tag: Valamit akkor is tenni kell, úgy hogy ennek látszata is legyen. Azoknak
az embereknek is élhető környezetet kell fenntartani, akik nem a főutcán laknak! Azok is
befizetik a kommunális adót.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ahogy polgármester úr is elmondta a felszólító levelek folyamatosan
mennek az érintett tulajdonosoknak. A maga részéről személyesen ellenőrzi az érintett
területeket, egyeztet az érintettekkel, sőt az idei évben már póthagyatéki eljárások is indultak
az elhunyt személyek nevén lévő ingatlanok, porták örököseinek felkutatására. Ennek az
eljárásnak a folyamata időigényes, be kell tartani a jogszabályban előírt feltételeket, a
határidőket. Hosszútávon ennek eredménye lesz.
Polyák Jánosné tag: Megérti jegyző asszonyt, tisztában van vele, hogy ez időigényes munka,
de sajnos így még mindig nincs kézzelfogható eredmény.
Kláricz János polgármester: Jelenleg rossz fázisban van megfogalmazva a kritika. A felszólító
levelek három hete mentek ki az érintetteknek.
Polyák Jánosné tag: Nem kellene lennie rossz fázisnak. Akár a közfoglalkoztatottak is tudnák
munkaidőben nézni a közterületek állapotát, majd azt jelenteni az önkormányzatnak. így
folyamatosan lehetne felszólítani az érintett tulajdonosokat.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ekkora felelősséget nem várhat el senkitől, ebből problémák
adódhatnak. Mint jegyző vállalja a felelősséget, de csak úgy, ha az ellenőrzéseket saját maga
végzi. Ez eddig sem okozott problémát.
Polyák Jánosné tag: Nem akar beleszólni a jegyző asszony munkájában, de akkor nem lenne
könnyebb egy adott személyt megbízni az ellenőrzésekkel? Például egy személy minden
hónapban körbejárná a települést.
Dr. Nagy Éva jegyző: A havi ellenőrzéseknek nem látja értelmét, mert aki nem akarja
teljesíteni a kötelességét azt nem is fogja. Évente kétszer-háromszor pedig nem fáradtság
személyesen körbejárni a települést.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy más településekhez képest itt sokkal
hatékonyabban van fellépve, ez pedig jegyző asszony munkáját dicséri.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
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kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató véleményezését elfogadja, és a képviselő-testület
felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2020.(VII.07.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági, Kulturális Bizottsága az
Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatóját megtárgyalta és a Képviselőtestület felé elfogadásra javasolja.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Határidő: értelem szerint
A bizottsági üléshez csatlakozott Kiss Andrásné adóügyi vezető főtanácsos.
6./ napirendi pont: Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról
és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az önkormányzati
adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek
alakulásáról szóló beszámoló véleményezését.
Megkérdezte az adóügyi főtanácsos munkatársat van-e ezzel kapcsolatosan kiegészíteni
valója?
Dr. Nagy Éva jegyző: Lehet, hogy a tagoknak ismerősnek tűnik a beszámoló, ennek oka az,
hogy a tavalyi év novemberében kellett készíteni egy jegyzői beszámolót, amiben szerepeltek
az adóigazgatással kapcsolatos feladatok is. Az október 31-ig volt aktualizálva, a jelenlegi
beszámolóban annyi a változás, hogy kiegészült a novemberi és decemberi hónapokkal.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte a tagokat, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Polyák Jánosné tag: A talajterhelési díjjal kapcsolatban szeretne kérdezni. Látja, hogy ott
nagyon alacsony a teljesülés. Szeretné megkérdezni, hogy ennek mi az oka?
Kiss Andrásné adóügyi főtanácsos: Ez az adat még a tavalyi évet mutatja. Múlt évben volt a
településre először talajterhelési díj kivetve, 2019. március 31-ig kellett volna az érintett
ingatlantulajdonosoknak önbevallás formájában nyilatkozni. Ezt megelőzően erről minden
érintett fél értesítést kapott. Maga az eljárási rend húzódott el, volt ahol adatok módosultak és
volt olyan is ahol adóhatósági eljárást kellett indítani aminek az eljárása legalább három
hónapot vesz igénybe, mivel az eljárás rendet itt is be kell tartani. Így az első évben elég sok
akadály volt ezzel kapcsolatban.
Polyák Jánosné tag: Azt szeretné tudni, hogy előre láthatólag ezek a díjak teljesülni fognak?
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Kiss Andrásné adóügyi főtanácsos: Erről előre nyilatkozni nem tud. Akiben van fizetési
hajlandóság az biztosan eleget tesz a kötelezettségének, aki nem, ott pedig meg lesznek téve a
megfelelő lépések.
Polyák Jánosné tag: Tisztában van vele, hogy 100 %-os teljesülés nem várható, de az
emberekben tudatosítani kell, hogy nem kell ezt félvállról venni, igenis kötelezettségük a
talajterhelési díj befizetése is. Ne az legyen az álláspont a településen, mint ahogy azt most
Kis Andrásné is idézte, hogy ezt a díjat nem kell megfizetni.
Kiss Andrásné adóügyi főtanácsos: Az önkormányzat részéről ez tudatosítva is van az
ügyfelek felé.
Márki Tiborné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy van-e még kérdés,
hozzászólás a tagok részéről?
Kérdés és hozzászólás nem volt. Kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a
helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2020.(VII.07.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból
származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló véleményezése
A Gazdasági, Kulturális Bizottság az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok
ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót megismerte,
és elfogadta és a Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Felelős: Márki Tiborné elnök
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
7./ napirendi pont: A 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámoló
véleményezése
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a 2019. évben végzett belső
ellenőrzésekről szóló beszámoló véleményezését.
Megkérdezte jegyző asszonyt szeretné-e kiegészíteni a tájékoztatást?
Dr. Nagy Éva jegyző: Magát a két ellenőrzési jelentést külön-külön is tárgyalta a bizottság és
a képviselő-testület is. Ez egy összesítő jelentés amit előír a jogszabály, hogy be kell hozni
megismertetésre a bizottság és a képviselő-testület felé.
Polyák Jánosné tag: Arra volt kíváncsi, hogy aki a két ellenőrzést készítette, ezzel az összesítő
jelentéssel ellenőrizte magát?
Dr. Nagy Éva jegyző: Nem, a két ellenőrzésről készít egy komplex éves összesítő jelentést.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja a 2019. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló beszámoló
véleményezését.
A Gazdasági, Kulturális Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2020.(VII.7.) Gazdasági, Kulturális Bizottsági határozat
Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évben végzett belső
ellenőrzésekről
A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsa Község Önkormányzatánál a 2019. évi belső
ellenőrzésekről szóló tájékoztatót megismerte, elfogadta, és a Képviselőt-testület felé is
elfogadásra javasolja.
Felelős: Márki Tiborné elnöke
Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Bejelentések
Márki Tiborné elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot a bejelentéseket.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatást adott a TOP-2.1.3.- TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00032
azonosítószámon nyilvántartott belterületi csapadékvíz-hálózat korszerűsítése tárgyú projekt
műszaki megvalósítását illetően.
Kiosztott a bizottsági tagok között Bucsa község területéről egy térképet. Tájékoztatta a
tagokat, hogy Bucsa Község Önkormányzata 250.000 000 forint értékű pályázatot nyert a
településen való belvízelvezető hálózat kiépítésére.
A kiosztott térképen szemléltette, hogy ez mely szakaszokat érinti a korszerűsítés, hozzátéve
hogy ez egy előzetes terv, ezzel a tervvel került benyújtásra a pályázat. A térképen jelölt
szakasz fix profil mederelemekkel kerül kiburkolásra, hozzáigazítva a bejárókat, átereszeket
(dudákat), támfalak rendbetételét.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy várhatóan a munkálatok mikor kezdődhetnek meg?
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint kedvező időjárási feltételek mellett el lehetne
kezdeni idén is, de inkább jövő év tavaszra várható a munkák megkezdése.
Faluházi Sándor tag: A bérleti díjakkal kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy a napelem
parknak a kivitelezője fizetett-e már bérleti díjat?
Kláricz János polgármester: A napelem park még nem készült el, jelenleg engedélyezett
állapotban van a terület, amiért a bérleti díjat fizetik.
Faluházi Sándor tag: Megkérdezte, hogy mikorra kell kivitelezni a napelem parkot?
Kláricz János polgármester: A kivitelező erről még nem tudott nyilatkozni, de egyenlőre nem.
Természetesen, ha változás lesz, azt jelzi.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy az új piacnak mi az akadálya, hogy megnyisson?
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Kláricz János polgármester: Az önkormányzat kapott a NAV-tól egy állásfoglalást.
Amennyiben az önkormányzat üzemelteti a piacot 9.000.000 Ft összegű áfát köteles
visszafizetni a beruházás kapcsán. Ez nagy terhet róna az önkormányzatra. Egyébként ez a
csütörtöki testületi ülésen napirenden lesz. Másrészt lenne érdeklődés a piac bérlése iránt.
Polyák Jánosné tag: Ha kiírás még nem történt, hogy lehet már jelentkező?
Kláricz János polgármester: Az iránt történt érdeklődés, hogy egyáltalán van-e lehetőség a
piac bérlésére, konkrét ajánlat nem érkezett.
Polyák Jánosné tag: Ha az új piac megnyílik, akkor a régi helyen megszűnik az árusítás?
Kláricz János polgármester: Igen és az önkormányzat terveibe fogja javasolni, hogy oda
idővel egy fedett parkoló kerüljön kialakításra.
Faluházi Sándor tag: Mennyire lenne a piac bérbeadásának helypénz és egyéb szempontból
felhajtó ereje?
Kláricz János polgármester: Ez attól függ, hogy az önkormányzat milyen feltételeket szab a
pályázati kiírásnál. Erről majd a képviselő-testület tárgyal és dönt.
Márki Tiborné elnök: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel nem volt, megköszönte a hozzászólásokat és a bizottság mai munkáját.
Mivel a Gazdasági, Kulturális Bizottság mai ülésén a bizottsági tagok részéről sem merült fel
egyéb kérdés és hozzászólás, ezért az ülést 15,20 órakor bezárta.
kmf.
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