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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-38/2011. iktatószám 

 

38. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

   

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 

(szerda) délután 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.  

 

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

 

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

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívottak: Ilyés Lajos mb. körjegyző helyettes 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Ilyés 

Lajos jegyzőt. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./  Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2011.(II.14.) számú, Bucsa 

Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi 

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./  „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Bejelentések 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése?  

 

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a lejárt határidejű 

képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 

A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.  

Rövid tájékoztatást adott a lejárt határidejű határozatokról. 

Elmondta, hogy a TIOP-os pályázat a mai nappal augusztus 31-vel sikeresen lezárult, az 

eszközök leszállításra kerültek, a folyamatos projektmenedzsmenti feladatok ezzel 

kapcsolatosan folytak, ezek finanszírozása megtörtént. A pályázat sikeresen lebonyolított, az 

elszámolást a következő egy hónapban kell végbevinni. A pedagógusok már ezekkel az 

eszközökkel prezentálták a tanévnyitó értekezletet. A pályázat későbbi dokumentálásai, és a 

Projekt Előrehaladási Jelentés folyamatos feladat lesznek. 

A Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat 2011. augusztus 25-én megalakult, a 

kétharmados többség meg volt, a társulat cégbírósági bejegyzése folyamatban vna. 

Az iskola Alapító Okirat változása törzskönyvi bejegyzése megtörtént, és a változások a 

Szervezeti és Működési Szabályzatban is átvezetésre kerültek. 

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatást. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

126/2011.(08.31.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatást tudomásul vette.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2011.(II.14.) 

számú, Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2011.(II.14.) önkormányzati rendelete a 2011. évi 

költségvetés előirányzat módosítását.  
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Faluházi Sándor alpolgármester: Két tétel jelölt meg, a féléves beszámolóból kitűnik a dologi 

kiadások nagymértékű teljesítése, gondolja, hogy ebből fakad a 17 millió forintnál is nagyobb 

eltérés. A dologi és egyéb kiadásoknál az eredeti és a módosított előirányzat közötti eltérésre 

gondol. 

 

Kláricz János polgármester: Nem erről van szó, a dologi kiadások nincsenek ennyire 

túlteljesítve, hanem pályázati pénzből történő eszköz beszerzés miatt van módosítva az 

előirányzat. A táblázatból a részletező adatokból látszik, hogy mi lett túlteljesítve.  

A szöveges beszámolóban is kirészletezésre került, hogy a karbantartás kiadásai és az 

üzemanyag felhasználás lett túlteljesítve. Erre a későbbiekben, az év hátralévő hónapjaiban 

oda kell figyelni és a pénzüggyel szorosabb együttműködésbe kell lenni és kordában tartani. 

Ezt a Gazdasági Bizottsági ülésen is tárgyalták, és bár összességében a mérleg 48 %, de 

vannak olyan területek, ahol meg kell szorítani már a költekezést. Eddig megpróbáltak 

minden felmerült karbantartási munkát elvégezni, amire szükség volt, de ekkora 

költségvetésből nem lehet minden problémát kezelni, valamilyen más ütemezés szerint kell 

végezni a munkát, erre oda kell figyelni, hogy ne legyen probléma a finanszírozással. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Felhívta a figyelmet a 7. oldalon lévő adatra, amely az 

összesítés és a részletezés esetében eltérő.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Az alpolgármester úr által mondott adat valóban elírás 

lehet. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 

3/2011.(II.14.) számú, Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésének előirányzat 

módosításával egyetért. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő – Testületének 

19/ 2011. (IX.1.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi Költségvetésről szóló  

3/2011. ( II. 14.) önkormányzati rendelet módosításról 

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az 

államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) 

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – 3/2011.(II.14.) önkormányzati 

rendeletet (továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja: 

  
1.§. 

 

(1) Az Ör. 3.§ helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„3.§ 

A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi 

költségvetését 

478.381 ezer Ft bevétellel és kiadással, 
ezen belül 

 
191.197 ezer Ft személyi juttatással, 
  46.818 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 
104.599 ezer Ft dologi kiadással, 
   6.891  ezer Ft egyéb folyó kiadással, 
  91.507 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 
   11.142 ezer Ft pénzeszköz átadással, 
    7.000 ezer Ft hiteltörlesztéssel, 
    3.705 ezer Ft kamatkiadással, 
       210 ezer Ft adott kölcsönökkel, 
  15.312 ezer Ft felhalmozási kiadással állapítja meg. 
  

2.§ 

 

(1) Az Ör. rendelet 1-16. melléklete helyébe, e rendelet 1.-16. melléklete lép. 

 

3.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépés napját 

követő napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2011. augusztus 31.  

 

 

          Kláricz János                                                                         Ilyés Lajos 

          polgármester                                                              megbízott  körjegyző helyettes 

 

Kihirdetve, 2011. szeptember 1. 

                                                                                       

 

                                                                                                        Ilyés Lajos 

                                                                                              megbízott körjegyző helyettes 

 

 

3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadását. Az 

anyagot a képviselők írásban megkapták.  
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Faluházi Sándor alpolgármester: A Gazdasági Bizottság elnöke írásos hozzászólását olvasva, 

azzal egyetértett, hiszen a konyha 157 %-os teljesítést mutat, ami nagyon magas.  

 

Kláricz János polgármester: A 157 %-os teljesítés norma túllépésekből adódik, amit már az 

első félévben kezeltek. A nagy mennyiségű adag növekedés köszönhető volt annak, hogy 

javult a minőség, és már tudja szinten tartani az élelmezésvezető a normát. 

Az önkormányzat ebben a gazdasági évben láthatja azt, hogy mennyi normanövekedés és 

térítési díj növelés jöhet szóba, ha viszont az önkormányzat nem tudja ezt finanszírozni, akkor 

mindenképpen vállalkozásba kell adni a konyha működtetését.  

Az már látható, hogy az első féléves normatúllépések miatt a konyha költségvetése pótlásra 

került. Az önhiki-s pályázat beadásával is a konyha kiadásait szeretnék pótolni, a szöveges 

indoklást is erre szeretnék irányítani. A kincstár felé olyan pénzügyi anyagot szeretnének 

benyújtani, amely adatok tükrözik a konyha plusz kiadásait.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Most már olyan állapotban van a konyha, hogy nem növeli 

tovább a hiányt?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A 130 %-os normához képest most kevesebbnél 

tart a konyha, viszont az élelmezésvezető próbálja visszafogni úgy, hogy a minőség rovására 

se menjen.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottsági ülésen megfogalmazódott az, hogy hogyan 

lehetne a gazdálkodást tartani. A bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésének I. félévi pénzügyi beszámolóját a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta. 

 

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

hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolóját. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

 127/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése 

 I. félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés I. félévi 

pénzügyi beszámolóját a mellékelt táblák szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 4. napirendi pont: Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 

önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a döntést az 

önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására 

vonatkozó igény benyújtásáról. A pénzügyi beszámolóból úgy mutatkozik, hogy a konyha 
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működéséhez szükséges forrás pótlására önhikis pályázatot tud benyújtani az önkormányzat, 

amit határozat formájában kell megerősíteni a képviselő-testületnek.  

Elmondta, hogy az első ütemben már nyert az önkormányzat 4.288 eFt támogatást.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, aki az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi 

önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásával egyetért, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

128/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat 

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 

2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről 

szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. 

számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben 

lévő helyi önkormányzatok támogatására.  

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 

következő nyilatkozatot teszi:  

I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2010. január 1-jén 1000 fő feletti: 2446 fő. 

II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2011. évben ilyen 

jogcímen 11.100 eFt összegű bevételt tervez. 

III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 10.569. eFt működési célú 

hiánnyal fogadta el.  

IV. Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. §. (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 

V. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint könyvvizsgálatra kötelezett és 2010. 

évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Ilyés Lajos megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: 2011. szeptember 12. 

 

5./ napirendi pont: „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő 

biztosításáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, „Bucsa Község 

Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról. 

Az önkormányzatnak az idei évben 2.925.000 Ft saját forrás vállalásáról kell döntést hozni, 

2012. évben pedig 2.475.000 Ft saját forrásról. Ezt a döntést meghozta már a képviselő-

testület csak nem évenkénti ütemezésre. Ezrét most így 2011. évre és 2012. évre szétbontva 

kell meghozni a határozatot.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért 

„Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításával, 2011. évben  

2. 925.000 Ft-tal, 2012. évben pedig 2.475.000 Ft-tal. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  



 7 

 

 129/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

„Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” projekt pályázati önerő biztosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 

1./ Kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült, Bucsa Község Önkormányzata 

által benyújtott, és támogatásban részesült „Bucsa Község Szennyvízcsatornázása” című, 

KEOP-7.1.0/11-2011-0004 azonosítószámú fejlesztési pályázat megvalósításához szükséges 

5.400.000 Ft saját erőt az önkormányzat költségvetésében tervezett, rendelkezésre álló szabad 

forrásból biztosítja. 

2./ A beruházás költségeit és annak pénzügyi fedezetét Bucsa Község Önkormányzata a 2011. 

és 2012. évi költségvetésben a következők szerint tervezi: 

Év Összköltség (Ft) Támogatás (Ft) Saját forrás (Ft) 

2011. 19.500.000 16.575.000 2.925.000 

2012. 16.500.000 14.025.000 2.475.000 

Összesen 36.000.000 30.600.000 5.400.000 

3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy Bucsa Község Önkormányzatának „A 

KEOP-7.1.0/11-2011-0004 kódszámú támogatási konstrukció keretében megvalósítani 

tervezett Bucsa község szennyvízelvezetése- és tisztítása projekttel kapcsolatos vízjogi 

engedélyes és tendertervek elkészítése” tárgyban 2011. augusztus 26. napján megkezdett 

hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása érdekében 

Bíráló Bizottsági tagokat szíveskedjenek megválasztani.  

A Bíráló Bizottsági tagok közé javasolta: Gyarmati Imre (ifj) műszaki tanácsost elnökként, 

Faluházi Sándor alpolgármestert tagként, és Juhász Sándor képviselőt tagként. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek más javaslata, kérdése?  

Mivel más javaslat és kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az előterjesztettek szerint 

Bíráló Bizottságba megválasztja elnökként: Gyarmati Imre (ifj) műszaki tanácsost, Faluházi 

Sándor alpolgármestert tagként, és Juhász Sándor képviselőt tagként. 

 

130/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

„A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 kódszámú támogatási konstrukció keretében 

megvalósítani tervezett Bucsa község szennyvízelvezetése- és tisztítása projekttel 

kapcsolatos vízjogi engedélyes és tendertervek elkészítése” tárgyban 2011. augusztus 26. 

napján megkezdett hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének 

megállapítása érdekében Bíráló Bizottsági tagok megválasztása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete „A KEOP-7.1.0/11-2011-0004 

kódszámú támogatási konstrukció keretében megvalósítani tervezett Bucsa község 

szennyvízelvezetése- és tisztítása projekttel kapcsolatos vízjogi engedélyes és 

tendertervek elkészítése” tárgyban 2011. augusztus 26. napján megkezdett hirdetmény 

nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása érdekében Bíráló 

Bizottsági tagok  közé megválasztja elnökként: Gyarmati Imre (ifj) műszaki tanácsost, 

Faluházi Sándor alpolgármestert tagként, és Juhász Sándor képviselőt tagként. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Harmati Gyula képviselő úr távozott az ülésről, így a képviselők száma egy fővel csökkent, 7fő 

képviselőből 6 fő van jelen. 

 

6. napirendi pont: Bejelentések 

 

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

napirendi ponton belül hozzászólása, bejelentése.  

 

Mivel nyilvános ülésen több hozzászólás, bejelentés nem volt, megköszönte a képviselők 

részvételét és az ülést 17,30 órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                          Ilyés Lajos 

    polgármester                                           megbízott körjegyző helyettes 

 

      

 

        Komroczkiné Nagy Edit 

               jegyzőkönyvvezető  


