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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

448-4/2011. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2011. 

április 18-án (hétfőn) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Juhász Sándor elnök, Biró Endre, Fenyődi Attila, Fehér Lászlóné, Janóné 

Lengyel Magdolna tagok. 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva megbízott 

körjegyző helyettes, Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó, Balázs Ferencné pénzügyi 

főelőadó 

 

Juhász Sándor elnök: Köszöntötte megjelent polgármester urat, a megbízott körjegyzőt, a 

pénzügyi munkatársakat és a Gazdasági Bizottság tagjait. 

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Biró Endrét, a Gazdasági Bizottság tagját.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, melyet két napirendi ponttal 

kiegészített:  

Kiegészítés: Az önkormányzat folyószámla hitelkerete meghosszabbítása határozat 

meghozatala, valamint a VIFA 2007 Kft által ajánlott, a napközis konyha melegvíz ellátása 

beruházás megvalósítása. 

 

Napirendi pontok:  

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása és a zárszámadási 

rendelet elfogadása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

3./  Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elfogadása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzatának döntése az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 

önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételről 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 
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5./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

7./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért, személyes gondoskodást nyújtó intézményi, valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló rendelete elfogadása 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

8./ Döntés a Bucsai Jóléti horgásztó szolgáltatási díjairól 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

9./   A „KÖZÉP –BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség –javító Önkormányzati Társulással 

kapcsolatos döntések meghozatala 

 Előadó: Juhász Sándor elnök 

 

10./ Bejelentések 

 

Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelnyújtással 

szíveskedjenek szavazni, aki a meghívóban kiadott napirendi pontot elfogadja.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat 

módosítása            
 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzatának a 2010. évi költségvetésében elvégzett előirányzat módosításról. A 

bizottság tagjait az írásos előterjesztést megkapták.  

Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása? 

 

Fenyődi Attila tag: Megkérdezte, hogy az előirányzat eltérések miből adódnak, pl. a 

munkaadókat terhelő járulékok, a dologi és egyéb kiadások.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A munkaadókat terhelő járulékoknál a közcélú 

foglalkoztatás kiadásait át kellett csoportosítást más helyre. A dologi és egyéb kiadások 

részletezését a testületi ülésre fogja megadni.  

Előirányzatot akkor tud módosítani az önkormányzat pluszban, ha kap hozzá plusz juttatást. A 

működési bevételeknél például a bérleti díjaknál is úgy lehet emelni előirányzatot, ha a 
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tervezettet túlteljesíti az önkormányzat. Ugyanúgy a szolgáltatásoknál, vagy az áfabevételnél. 

Amikor emelni tud az önkormányzat, akkor a plusz bevételek terhére megy. Az állami 

támogatásnál – 20.181 eFt, van, mivel az önkormányzat nem foglalkoztatott annyi 

közhasznút, mint amennyit betervezett, akkor ott már csökkent az előirányzat is.  

Ha pedig van plusz bevétel, és előfordult olyan, hogy egyik kiadásnál megtakarítás volt, a 

másiknál pedig túllépés, akkor ezekből a bevételekből tudta az önkormányzat fedezni azokat 

az összegeket, amiket ki kellett fizetni.   

 

Fenyődi Attila tag: Megkérdezte, hogy a tavalyi rendkívüli elbocsátások és végkielégítések is 

benne vannak-e az előirányzat módosításba?   

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Most realizálódott a bevételi oldalon az 

önkormányzat állami hozzájárulásához hozzájött 8 millió forint, de ezzel szemben ki kellett 

fizetni az áthúzódó felmentéseket és végkielégítésket.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottsági tagokat, van-e még kérdés?  

 

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

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szavazzanak, aki elfogadásra javasolja 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:    

  

15/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

             

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének 

zárszámadása és a zárszámadási rendelet elfogadása  

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadását és a zárszámadási rendelet 

elfogadását. A bizottság tagjai az anyagot írásban megkapták.  

 

Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Biró Endre tag: Megkérdezte a könyvtárnál lévő kiadásokat részleteiben. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A rendszeres személyi juttatás a munkabért jelenti, 

a nem rendszeres személyi juttatás a megbízási díj valószínű, ami fellépő díjazása lehet, de ezt 

pontosan vissza kell keresni. 

Ha ez kérdés, vissza fogja keresni. A külső személyi juttatás a Prémium évek programban 
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foglalkoztatott személy, mint állományon kívüli. A Prémium évek programra az 

önkormányzat támogatást is kap, amely a bevételi oldalon látható.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte, hogy van-e még kérdés és hozzászólás?  

 

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

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadását, és a zárszámadási 

rendeletét.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

16/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása és a 

zárszámadási rendelet elfogadása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadását és zárszámadási rendeletét.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának 

elfogadása 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elfogadását.  

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

  

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát.  

  

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

17/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványának elfogadása 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község 

Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát. 
 Pénzmaradvány felhasználás Körjegyzőség Önkormányzat Tárgy évi 

pénzmaradvány 

Túlfinanszírozás visszafizetése    

MÁK – nak kereset kiegészítés miatt 

visszafizetendő 

 0 Ft 0 Ft 

MÁK – nak Önrevízió miatti  58.000 Ft 58.000 Ft 
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visszafizetés 

Ecsegfalva Önkormányzatának 

többlet támogatása 

882.202 Ft - 882.202 Ft 

Szállítói kötelezettség  5.906.958 Ft 5.906.958 Ft 

Iskolai pályázatból áthúzódó 

kifizetés 

 447.042 Ft 447.042 Ft 

Szabad pénzmaradvány  1.055.262 Ft      6.734.781 Ft 7.790.043 Ft 

Likvidhitel törlesztés  41.699.128 Ft 41.699.128 Ft 

Települési pénzmaradvány összesen  1.937.464 Ft 54.845.909 Ft 56.783.373 Ft 

Likvid hitel  -41.699.128 Ft -41.699.128 Ft 

Felhasználható pénzmaradvány 

összesen 

1.937.464 Ft  13.146.781 Ft  15.084.245 Ft 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: Értelem szerint   

 

 

4. napirendi pont Bucsa Község Önkormányzatának döntése az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetű önkormányzatok részére kiírt pályázaton való részvételről 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzatának döntését az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 

részére kiírt pályázaton való részvételről. 

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait van-e kérdés?  

 

A Gazdasági Bizottság tagjai rövid megbeszélést tartottak az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetű települések támogatására benyújtani kívánt pályázatról, a pályázat beadásával 

kapcsolatos technikai dolgokról.  

Érdemi kérdés nem merült fel. 

 

Juhász Sándor elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az önhibájukon 

kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2011. évi támogatására. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

18/2011.(04.18.) sz. 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 
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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 

  Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: 2011. április 20 

 

5./ napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet.  

Elmondta, hogy már január hónapban is napirendre került ez a rendelet, de mivel nem 

készült el megfelelően, akkor a bizottság is, és a testület is levette a napirendről.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság kérdéseit, hozzászólásait.  

 

Fehér Lászlóné tag: Megkérdezte, hogy a „B” típusú pályázatnál miért 3x10 hónap az 

ösztöndíj megállapításra az ösztöndíj?  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A kormányrendelet így írja elő. Amiben 

mozgástere volt a testületnek az az, hogy meghatározzák a jogosultsági kritériumokat és 

jövedelem határ lett megállapítva. E rendelet alapján nem testület hozza meg a döntést 

majd, hanem rá lesz a hatáskör telepítve a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottságra, és ők hozzák meg a döntést. De a jövedelem határ mindenképpen 

meghatározza azt, hogy ki jogosult a támogatásra.  

 

Fenyődi Attila tag: Megkérdezte, hogy körülbelül mennyibe kerül ez az önkormányzatnak 

évente? Mennyi tanuló van, aki a felsőoktatásban részt vesz?  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Nem gondol az önkormányzat több összeget, 

mint ami most van. Most 20 tanuló kap támogatást, de ennél biztosan kevesebb lesz.  

 

Biró Endre tag: A rendeletet és a lehetőséget mindenképpen úgy kell nyilvánosságra hozni, 

hogy akit érint, tudjon róla. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Úgy gondolja, hogy akit érint értesülni fog 

róla, ki fog ez kellőképpen alakulni. 

 

Juhász Sándor elnök: A tavalyi évben nem volt rendelet, minden tanuló megkapta az 

ösztöndíjat.  

Arra kell még hangsúlyt fektetni, hogy mindenki értesüljön a lehetőségről, aki a 

felsőoktatásban részt vesz.  
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Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése?  

Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól 

szóló önkormányzati rendeletet. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

19/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi 

szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet tervezetét.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelme szerint 

 

 

6./ napirendi pont Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületnek Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Szervezeti és Működési 

Szabályzat módosításáról szóló rendelettervezetet. A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatokat a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság fogja 

gyakorolni. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Ez egy kiegészítés az átruházott hatáskörök 

kiegészítése, amelyet a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmaz. A Közművelődési, 

Sport és Környezetvédelmi Bizottság fogja gyakorolni a hatáskört a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatok elbírálásánál.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

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

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

20/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületnek Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati 
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rendeletének módosításáról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Szervezeti és 

Működési Szabályzat módosítását.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

 

7./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzat 

által biztosított gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szóló rendelete elfogadásáról 

 

 Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, 

a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítéses díjakról szóló rendelete elfogadásáról. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás ülése 

2011. április 12-én volt, ezen az ülésen kerültek megállapításra a személyes gondoskodást 

nyújtó térítési díjak. Eddig Bucsa Község Önkormányzata is megállapította, de most már nem 

kell, csak a szociális intézményt fenntartó gesztor önkormányzatnak.  

A díjak tekintetében nem történt változás. Mind azért, mert az első negyedév pénzügyi 

lezárásra most került sor, és a 2011 január óta eltelt időszakról még most kap képet a 

gazdálkodás is. A későbbiekben a rendelet módosításra kerül ha az emelésnek szükségét 

látják. Továbbá a rendeletben meghatározásra került, hogy kik vehetnek igénybe dolgozói 

díjazású ebédet és tisztázásra került, hogy a többiek vendégebédet vásárolhatnak.  

Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a házi segítségnyújtás díja 400 Ft/óra díjazásról 100 

Ft/órára csökkent, így remélhetőleg sokkal többen igénybe tudják venni ezt a szolgáltatást.  

 

Fehér Lászlóné tag: Megkérdezte, hogy az idősek mennyit fizetnek és milyen adagot kapnak?  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Az idősek a felnőttek részére megállapított díjat 

fizetik és felnőtt adagot kapnak. 

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még kérdés, 

hozzászólás?  

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

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa 

Község Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkeztetésért 

fizetendő térítési díjakról szóló rendeletet elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

21/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzat által biztosított 

gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

rendelete elfogadásáról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az önkormányzat által 
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biztosított gyermekétkeztetésért, a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 

rendelet tervezetet.  

 

 

8./ napirendi pont: Döntés a Jóléti horgásztó szolgáltatási díjakról 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Jóléti horgásztó 

szolgáltatási díjairól szóló határozat tervezetet.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a halak 

felsorolásában az „Amúr és ponty” halfajták kerüljenek meghatározásra.  

Tájékoztatást adott továbbá arról, hogy a „Jóléti horgásztó szolgáltatási díjai” részletesen mit 

tartalmaznak, milyen kedvezményeket vehetnek igénybe az érdeklődők.  

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy az önkormányzat vásárolt 

halat, a vállalkozó ezt az első 2 q mennyiséget ajándékba adta, és javasolta is egyben az 

önkormányzatnak, hogy ne vásároljon egyszerre nagy mennyiséget, hanem kisebb 

mennyiséget többször.  

Elmondta, hogy a horgásztó szolgáltatási díjainak beszedésével a presszót működtető 

vállalkozót bízták meg.  

A későbbiekben a balesetek elkerülése végett arra is figyelmet kell fordítani, ha gyermekek 

látogatják a tavat felnőtt nélkül. Ezt mindenképpen szabályozni kell.  

Továbbá a horgászathoz szükséges minimális feltételeket is meg kell kérni a horgászni 

kívánóktól. A szabályokat jól látható helyen kihelyezik.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a bizottsági tagokat van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

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

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Jóléti horgásztó szolgáltatási díjairól szóló határozatot.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

22/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Döntés a Jóléti horgásztó szolgáltatási díjakról 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolta a Jóléti horgásztó 

szolgáltatási díjairól szóló határozat tervezetet.  

Felelős: Juhász Sándor elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: A „KÖZÉP –BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség –javító 

Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozatala 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot a „KÖZÉP –BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések 

meghozatalát. 

Megkérte a polgármester urat szíveskedjen kiegészítést tenni a napirenddel kapcsolatosan.  
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Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-Javító Társulás megalakulásával két dolog van előtérben, az 

egyik az, hogy Bucsa község a technológia javításával, fejlesztésével kerül benyújtásra a 

pályázat. A napokban kapják meg a bizottsági tagok levélben azokat a határozati 

javaslatokat, amit majd meg kell hozni a testületnek, és abban több mint 50 millió forint 

önerővel van Bucsa község ivóvízminőségének javítása feltüntetve.  

Ez a csatlakozás a regionális ivóvízvezetékre való csatlakozást jelenti.  

Bucsa község azonban úgy döntött, hogy nem a technológia javításával, hanem a 

füzesgyarmati ivóvízhálózatra kíván rácsatlakozni. A lényeg az, hogy a most kijövő BM 

rendeletben az 5000 lélekszám alatti településeknél 98 %-ban szeretnénk az önerő alapból 

finanszírozni a projekteket. Az április 20-ig beadandó pályázathoz egy olyan támogató 

határozatot fognak csak meghozni, amiben ez az összeg szerepel, azonban külön a 

képviselő-testületi határozatokat nem hozzák meg az önkormányzatok, csak egy támogató 

határozatokat. Nem vállalnak be az önkormányzatok olyan kötelezettséget, amit nem 

fognak tudni teljesíteni, valahol arányokat kell húzni. Ez a határozat nem lett most itt 

előterjesztve. 

 

Ezek a határozati javaslatok arról szólnak, hogy az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás be tudja adni a pályázatot a technológia kiváltására, Bucsa Község 

Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy Békés Megyei Képviselő-testülete tagként 

csatlakozzon a KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társuláshoz.  

Már 10. évi folyik ez a program, de még nem haladt nagyon előre. Az országgyűlési 

képviselő részéről is az a jelzés érkezett, hogy a BM rendelet szerint meg lesznek a pénzek 

ezekre a fejlesztésekre.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy ennek az ivóvízminőség-javító 

programnak része a községben az ivóvízhálózat cseréje?  

 

Kláricz János polgármester: Nem, ennek a programnak nem része az ivóvízhálózat 

korszerűsítése. A hálózat korszerűsítése a rekonstrukciós folyamatokon belül kerül 

megvalósításra.  

 

A Gazdasági Bizottsági tagok elbeszélgettek az egészséges ivóvízzel kapcsolatosan. 

Biró Endre tag elmondta, hogy nagyon sok esetben tapasztalta, hogy a községben az ivóvíz 

nem tiszta, ihatatlan, üledékes, sem főzésre, sem mosásra, főleg ivóvízként nem alkalmas.  

 

  

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 

elfogadja, hogy Békés Megye Képviselő-testülete tagként csatlakozzon a KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz. 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta.  
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23/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hozzájárulás Békés Megye Képviselő-testülete „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” 

Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Békés Megye 

Képviselő-testülete tagként csatlakozzon a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társuláshoz. 

Megbízza a Polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a 

KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Konzorciumának 

megalakításához.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

24/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Hozzájárulás a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás Társulások Konzorciumának megalakításához 

I. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja hozzájárul, hogy a 

Társulás a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program – az aradi víz átvezetését 

figyelembe vevő – úgynevezett II. változatának kidolgozása érdekében több Társulás 

által megalakítandó Társulások Konzorciumának megalakításában részt vegyen. 

II. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a „KÖZÉP-BÉKÉSI 

TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagja a Dél-alföldi 

Ivóvízminőség-javító Program – az aradi vízátvezetést figyelembe vevő – úgynevezett II. 

változatának kidolgozásakor a település vízellátását az aradi vízátvezetéssel létrejövő 

regionális ellátás műszaki változatával kéri megterveztetni.  

Megbízza a Polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatról értesítse a Társulás elnökét.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette az önkormányzat folyószámla hitelkeret megújításával 

kapcsolatos döntés meghozatalát.  

Elmondta, hogy már volt ilyen döntése a testületnek, de az önkormányzat számlavezető 

pénzintézete, a CIB Bank Zrt jelezte, hogy a folyószámla hitelkeret szerződést 2011. május 4-

i fordulónappal kellene megújítani az önkormányzatnak.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat gazdálkodása február végén még nincs lezárva, 

nincs elfogadott zárszámadás, azonban május hónapban már tiszta képet lehet látni az elmúlt 

évi gazdálkodásról. A CIB Bank Zrt, az önkormányzat számlavezető pénzintézete azt kéri, 

hogy a képviselő-testület az új, a május 4-i lejáratú folyószámla hitelkeret szerződést 

megújítása tárgyú határozatot hozza meg.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki elfogadja az 

önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítását 

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

25/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének megújítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzatának a CIB 

Bank Zrt –vel megkötött folyószámlahitel szerződését, a számlavezető bankkal 2011. május 4. 

napja lejártát követően 60.000.000 Ft értékben rendeli megkötni. 

A folyószámla szerződés biztosítékául keretbiztosítási zálogszerződés megkötését hagyja 

jóvá az alábbi ingatlanokra:  

1. Bucsa, külterület 029/20 helyrajzi szám alatt felvett, legelő megnevezésű terület, 

2. Bucsa, belterület 397 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Bocskai u. 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

3. Bucsa, belterület 546 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Kossuth u. 2. szám alatt található, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, 

4. Bucsa, belterület 714 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, 

Árpádsor 6. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan, 

5. Bucsa, belterület 606 helyrajzi szám alatt felvett, természetben 5527 Bucsa, Akácos 

u. 13. szám alatt található, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan. 

Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, és Magyar László körjegyzőt a hitelkeret 

szerződés e határozat szerinti megkötésére, valamint a valamennyi a szerződés 

megkötéséhez szükséges jognyilatkozat Bucsa Község Önkormányzata nevében történő 

megtételére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Juhász Sándor elnök: Előterjesztette a napirendi pontok kiegészítéseként a VIFA 2007 Kft 

beruházási ajánlatát, a KEOP pályázat benyújtására.  

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy VIFA 2007 Kft azzal az 

ajánlattal élt az önkormányzat felé, hogy megfinanszíroznának egy KEOP pályázat 

keretében benyújtott beruházás önerejét, használati melegvíz, és a fűtés rásegítésére, 

napkollektor beépítésével, 2000 literes puffer tartállyal.  

A bizottság tagjai az ajánlatot megtekintették írásos előterjesztés formájában.  

 

A VIFA 2007 Kft megfinanszírozná egy alapítványon keresztül a beruházást. Az 

önkormányzat dönt arról, hogy KEOP-os pályázatot kíván megvalósítani. A kuratórium 

dönt arról, hogy támogatják az önkormányzatot abban, hogy lebonyolítsák a beruházást. A 

kivitelezést is ők kívánják megvalósítani. Nyilván mindenkinek meg lenne benne a pénze, 

de az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe. 

Abból a szempontból érdekes ez, hogy a konyhán belül a melegvíz előállítás költségét le 

tudnák csökkenteni.  
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Biró Endre tag: Úgy gondolja, hogy érdemes lenne belevágni, mert nem kerül az 

önkormányzatnak pénzébe, és nagyon hasznos is lenne a beruházás.  

 

Kláricz János polgármester: Ezt a projektméretet az önkormányzat be tudja vállalni, nem 

vállal vele akkor kockázatot. A beruházás tartalma is minőségi.  

 

A Gazdasági Bizottság néhány gazdasági részletet átbeszélt, és úgy döntött, hogy javasolja 

támogatni a képviselő-testület felé a KEOP pályázat benyújtását a VIFA 2007 Kft átal 

javasolt konstrukcióban.  

 

Juhász Sándor elnök: Ez egy tájékoztatás volt a bizottsági tagok részére, a testületi ülésen is 

szó lesz róla.  

 

Kláricz János polgármester: Ha a Gazdasági Bizottság javasolja, hogy a képviselő-testületi 

ülésen napirendre kerüljön a VIFA 2007 Kft beruházási konstrukciója, akkor kéri azt az 

ülésen felvetetni.  

 

Juhász Sándor elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy a 

képviselő-testület a 2011. április 19-i ülésén napirendre vegye a VIFA 2007 Kft beruházási 

konstrukcióját.  

 

A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, 

hogy a VIFA 2007 Kft beruházási ajánlata napirendre kerüljön. 

 

26/2011.(04.18.) sz. Gazdasági Bizottsági határozat 

 A VIFA 2007 Kft beruházási konstrukciójával kapcsolatos döntés 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, hogy napirendre kerüljön a 

VIFA 2007 Kft beruházási konstrukciója, a KEOP-4.2.0. pályázat benyújtása.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Rövid tájékoztatást adott az önhibáján kívül hátrányos helyzetű 

települések egyéb pénzügyi támogatása pályázat benyújtásával kapcsolatosan. Elmondta, 

hogy az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében 10.569 eFt az az összeg, ami 

forráshiányként szerepeltethető. Erre az összegre szeretne az önkormányzat pályázatot 

benyújtani. Az önkormányzat szeretné a legnagyobb összeget megkapni.  

Már most tudható az, hogy a művészetoktatással kapcsolatos kiadásokra nem kérhet az 

önkormányzat plusz támogatást a normatíván felül, mert az nem kötelező feladat. A 

szöveges indoklásban igyekszik majd kellően alátámasztani a kérelmet.  

A jövő héten még lesz ezzel kapcsolatosan egy ülés és akkor tételesen meg fogják ismerni a 

képviselők a pályázatot. Elmondta, hogy a pályázatot az ebr42 rendszerben kell rögzíteni, a 

beadási határidő április 30. A Magyar Államkincstárhoz kell benyújtani a pályázatot, és 

biztosan lesz majd észrevétel, és ennek hiánypótlását teljesíteni kell.  

Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Bucsa Geotherm Kft közgyűlése május 2-án lesz. A 

megbeszélésen szó lesz arról, hogy az önkormányzat is és a BUCSA-ÉP Kft is szeretné a 

kft-ben lévő tulajdonrészét értékesíteni.  
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Biró Endre tag: Az iskolában megtartott Rákóczi Napokkal kapcsolatosan kérdezett. Részt 

vett a nyílt napon, és nagyon elnyerte a tetszését. Kereste, de nem talált a zárszámadásban 

sem olyan tételt, ami az ilyen támogatásról szólt volna. 

A gyerekeknek ilyen rendezvényre hogyan lehetne biztosítani valamilyen összeget, jutalom 

adásra, oklevelekre. A gyerekek kapjanak egyrészt anyagi támogatást, csokit, üdítőt, de 

nagyon hasznos lenne egy oklevél, egy kis érem, stb. Nem kellene nagy összegre gondolni, 

de valamilyen elismerést javasolna.  

 

Kláricz János polgármester: Az iskola költségvetésében a reprezentációs keret terhére lehet 

fordítani ilyen célra. Az önkormányzat az iskola működését a normatíván felül 30 millió 

forinttal pótolja, ebből 50 eFt-ot lehet ilyen rendezvényekre költeni. Másrészt az iskola 

igazgatója folyamatosan figyelmet fordít arra, hogy plusz pénzeket igényel olyan 

pedagógus bérkiegészítésre, szakszolgálatokért bizonyos időre szólóan. A Rákóczi Napokra 

100 ezer forint lett kiadva az ún. IPR pénzből. 

 

Biró Endre tag: A rendezvények számához viszonyítva kevésnek találja, jó volna, ha az 

önkormányzat még többet tudna fordítani erre, és kaphatnánk a gyerekek oklevelet, 

elismerést.  

 

Kláricz János polgármester: Tolmácsolni fogja ezt, és biztosan nincs akadálya az oklevél 

elismerésnek. A Rákóczi Napok alkalmából fociztak is a felnőttek a gyerekekkel.  

 

Fenyődi Attila tag: Minden apró ajándék sokat jelent a fellépő gyerekeknek. 

 

Biró Endre tag: A gyerekeket még jobban ösztönzi, ha kapnak valamit.  

 

Juhász Sándor elnök: Megjegyezte, hogy van olyan része a zárszámadásnak, hogy az 

önkormányzat vagyona, földterületek, épületek, vagyontárgyak. Jó lenne erről egy 

kimutatás a képviselőknek.  

 

Kláricz János polgármester: Van olyan, hogy ingatlan vagyon statisztika, minden nyilván 

van tartva.  

 

Fehér Lászlóné tag: Megkérdezte, hogy van-e még a Körös-Sárréti Hírlap, megjelenik még 

példánya? 

 

Kláricz János polgármester: Van még ilyen újság, a hivatalban fellelhető.  

 

Biró Endre tag: Megkérdezte, hogy mikor fognak hozzá az Árpád sor utcai házhoz? 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatást adott néhány olyan elvégzendő munkáról, amely 

a közeljövőben kerül sorra. Többek között elmondta, hogy az iskolában tönkrement egy 

tanteremben a linóleum, ki kell majd a tavaszi szünetben cserélni. A konyhában az ÁNTSZ 

kifogásolta a fal állapotát, ott is el kell végezni egy kisebb javítást. A Szabadság utca végén 

helyre kell állítani a nagy vízelvezető árok támfalát. Több kisebb, nagyobb bontási, építési 

munkát is beterveznek, a nagyobb munkálatokhoz viszont akkor tudnak hozzáfogni, ha 

ismert lesz az önkormányzat első negyedéves költségvetésének teljesítési adata, mivel az 
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ilyen munkák költekezéssel is járnak. 

 

Juhász Sándor elnök: Mivel több napirendi pont nem volt megköszönte a részvételt, és a 

Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 17,00 órakor bezárta. 

   

 

 

Kmf. 

 

 

           Juhász Sándor                          Biró Endre 
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