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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

665-4/2014. iktatószám 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014. 

április 29-én (kedden) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

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

 

Távol maradt: Janóné Lengyel Magdolna tag 

 

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

Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

 

Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, Dr. Nagy Éva 

jegyzőt, Zsombok Gyuláné és Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársakat. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen 

van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot. 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Sándort, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort 

jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Ismertette a napirendi pontot, és javasolta annak elfogadását.  

Napirendi pont:  

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése pénzmaradványának elfogadásának 

véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester  

    Biró Endre elnök 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Biró Endre elnök 

 

3./  Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet 

módosítása véleményezése 

 Előadó:  Kláricz János polgármester 

     Biró Endre elnök 
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 

pontot elfogadta.  
 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának 

véleményezése 
 

Biró Endre elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsa Község Önkormányzata 2013. 

évi pénzmaradványának véleményezését. 

Kérte a jelen lévő Kláricz János polgármester urat szíveskedjen az előterjesztést szóban 

kiegészíteni. 

 

Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság tagjai az írásban elkészült anyagot 

megkapták, abban részletesen kimutatásra került a pénzmaradvány.  

 

A pénzmaradvány két részre van bontva, működési és fejlesztési célú pénzmaradványra. A 

pénzmaradvány mögött az adósságkonszolidációs megállapodás, az önhikis támogatás, 

valamint a fejlesztési célú esetében a KEOP-os pályázat szerinti szerződések teljesítésére 

kellett, hogy rendelkezésre álljon az összeg. Tehát felhasználható forintban nem állt 

rendelkezésre ebből a pénzmaradványból. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs. A pénzmaradvány tehát kötelezettséggel terhelt.  

 

Biró Endre elnök: Megkérdezte a bizottsági tagokat, van-e még kérdés, kiegészítés?  

Mivel nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzmaradványát a 

Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta:  

 

4/2014.(IV.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi  pénzmaradványának véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé az e határozat 1. melléklete szerinti 

részletezéssel elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi 

pénzmaradványát.   

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: azonnal 

1. melléklet 

 

  

Szöveg  Közös Hivatal Önkormányzat Tárgyévi 

pénzmaradvá

ny 

1.Költségvetési bankszámlák záró 

egyenlegei 

59.655 14.478.922 14.538.577 

2.Pénztárak és betétkönyvek záró 

egyenlegei 

85.015 1.019.045 1.104.060 
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3.Záró pénzkészlet ( 1+2) 144.670 15.497.967 15.497.967 

4.Rövidlejáratú likvid hitelek záróállom. 0 0 0 

5.Aktív és passzív pénzügyi elsz. összesen 649.350 3.344.955 3.994.305 

6.Előző években képz. tartalékok 

maradványa 

 0 9.140.124 

7.Költségvetési passzív elszámolások    

8.Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 

   ( Mérleg szerinti pénzmaradvány) 

794.020 18.842.922 30.428.787 

9.Intézményi költségvetési befizetés 

   többlettámogatás miatt 

  0 

10.Költségvetési befizetés többlettámogatás 

    miatt 

 -41.040 -41.040 

11.Költségvetési kiutalás kiutalatlan 

támogatás miatt 

 902.700 

861.660 

902.700 

861.660 

12.Pénzmaradványt terhelő elvonások    

13.Költségvetési pénzmaradvány  

     ( Mérleg szerinti maradvány ) 

794.020 19.704.582 20.498.602 

14.Költségvetési pénzmaradványt módosító 

     tétel (Kertészsziget,) 

543.042  543.042 

15. Jóváhagyott pénzmaradvány 1.337.062 19.704.582 21.041.644 

16. Pénzmaradvány felhasználás    

Túlfinanszírozás visszafizetése    

Pályázati sajáterő    

MÁK – nak  Önrevízió miatti visszafizetés    

Fejlesztési célú pályázat áthúzódó része     

Szállítói kötelezettség 

- működési 

- Fejlesztési célú 

1.337.062 6.043.582 

13.661.000 

7.380.644 

13.661.000 

Iskolai pályázatból áthúzódó kifizetés    

Ebből : Iskola    

             Óvoda    

Szabad pénzmaradvány    

Rövidlejáratú hitel törlesztés    

Települési pénzmaradvány összesen    

Likvid hitel    

Felhasználható pénzmaradvány össze.    

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló 

rendeletének véleményezése 

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének véleményezését.  

 

Megkérte Kláricz János polgármestert, és a pénzügyi előadókat, szíveskedjenek kiegészíteni a 

napirendet.  

 

Kláricz János polgármester: A pénzügyi előadók elkészítették az részletes kimutatásokat. 

Megkérdezte, hogy ha nem is részletesen, de lehet tudni, hogy az eredeti előirányzatokhoz 

képest mi okozta az eltérést? 
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Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Az eredeti előirányzathoz képest eltérést látszik a 

dologi kiadások tekintetében. Ide tartozik amit az önkormányzat állami támogatásként kapott 

étkeztetésre, Munkaügyi Központ támogatása, ami dologi rész, eszközbeszerzésre, stb. Éves 

viszonylatban 30 millió forint volt.  

A rendszeres személyi juttatásoknál van megtakarítás, de az államháztartási törvény szerint 

bérmegtakarítást nem lehet bér terhére dologi kiadást növelni. 

Az önkormányzat a Munkaügyi Központtól is kapott támogatást a tervezetteken felül. Ezeket 

nehéz tervezni, hiszen nem lehet tudni előre, hogy milyen támogatási formát, programot tud 

az önkormányzat igénybe venni.  

 

A fejlesztési kiadásokkal kapcsolatosan tájékoztatta a bizottsági tagokat, arról hogy milyen 

területen történt felújítás. Felújításra került az ivóvízhálózat, a Közösségi Ház kazánkéménye, 

a kazánház bővítése, megépítésre került a sportöltöző mosdó helyisége, ennek az áfája. Sor 

került gépfelújításra is. A beruházások között szerepel a szennyvízberuházás, a kazán 

beépítése az óvodánál és a Közösségi Háznál. Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása 

történt a Munkaügyi Központ által nyújtott támogatásból, valamint volt számítógép-vásárlás, 

jármű vásárlás, és ennek az áfája. A faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben 

pályázat keretében volt még egy kiegyenlítetlen számla. 

 

Kláricz János polgármester: Az elhangzottak közül van amit az önkormányzat pályázati 

forrásból valósított meg, viszont volt olyan is, amint saját beruházásként végzett el. Saját 

forrás volt az öltözőnél a mosdó helyiség kialakítása. 

Pályázati forrásból volt az óvoda és a művelődési ház esetében is a kazánprogram. De a 

költségek maximalizálva voltak, itt kellett az önkormányzatnak is költséget vállalnia. 

A faluközpont felújítása pályázatot még a tavalyi évben tudta az önkormányzat teljesen 

lezárni.  

Az a bank, ahonnan az önkormányzat hitelhez jutott, csődbe ment. Az ott vezetett számlát 

rendeznie kell az önkormányzatnak.  

Javasolja, hogy kezdjék el ennek a számlának a megszüntetését, és az MVH-nál egy másik 

számlaszámot kell bejelenteni.  

 

Biró Endre elnök: Megköszönte a hozzászólásokat.  

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

kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el. 

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

Község Önkormányzat 2013. évi zárszámadását a Képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja.  

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

   5/2014.(IV.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 

véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé az e jegyzőkönyvhöz csatolt táblázat 

szerinti részletezéssel elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi 

zárszámadási rendeletének módosítását. 

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a 

munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) 

önkormányzati rendelet módosítása véleményezése 

 

Biró Endre elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az önkormányzat által 

biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezését.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A térítési díjak változására 2014. május 1. napjától kerül sor.  

 

Kláricz János polgármester: A pénzügyes kollegákkal, és az élelmezésvezetővel történt 

egyeztetést követően került sor a rendelet módosításra.  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az emelést az óvodához viszonyították. A 

nyersanyag normát 32 %-kal emelték meg. Az előző években az adagszámokra vetítve 

végezték el az emelést. A felnőttekére csak a rezsiemelést tették rá.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szociális alapszolgáltatások körében biztosított étkeztetés esetében a 

Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának döntése értelmében javasolt 

1,7 %-os emelés alkalmazására került sor.  

 

Kláricz János polgármester: A konyha dolgozóinak létszámát két fővel tervezte emelni az 

önkormányzat költségvetés szerint félévtől. Azonban május 1. napjától javasolná két fő 

dolgozóval bővíteni a napközis konyha területen dolgozók létszámát.  

Továbbá itt szeretné elmondani, hogy további egy fő dolgozóval bővülne a könyvtári 

szakfeladaton foglalkoztatottak létszáma, azaz május 1. napjával a Munka Törvénykönyve 

szerint lesz foglalkoztatva egy fő, 2014. december 31. napjáig.  

 

Biró Endre elnök: Megköszönte a hozzászólásokat.  

 

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

kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

Község Önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szólóan. 

 

A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

6/2014.(IV.29.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetésért valamint a munkahelyi 

étkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló 11/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelet 

módosítása véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé az e jegyzőkönyvhöz csatolt rendelet 

tervezet szerinti módosítást elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzata által 

biztosított gyermekétkeztetésért, valamint a munkahelyi étkeztetésért fizetendő térítési 

díjakról szólóan. 

Felelős: Biró Endre elnök 

Határidő: azonnal 
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Biró Endre elnök: Megköszönte a bizottsági tagok szíves részvételét, és a Gazdasági 

Bizottság nyilvános ülését 15,55 órakor bezárta. 

   

Kmf. 

 

 

 

 

 

           Biró Endre                                  Juhász Sándor  

              a Gazdasági Bizottság elnöke                           jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                              a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                     jegyző  

  

     

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


