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Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2012.
szeptember 3-án (hétfőn) délután 16,00 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 körjegyző,
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a
körjegyzőt, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót.
Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen
van.
Az ülést polgármesteri jogkörénél fogva hívta össze, mivel a Gazdasági Bizottság elnöke
írásban benyújtotta lemondását.
Most egy újabb beadványt kaptak Juhász Sándor képviselő részéről, aki a mai ülésre
meghirdetett első napirendi ponttal kapcsolatosan fejti ki véleményét, és annak módosítását
kéri úgy, hogy ne levezető elnököt, hanem Gazdasági Bizottsági elnököt válasszon a
bizottság.
Úgy gondolja, hogy még mielőtt elkezdenék a napirendeket tárgyalni, a bizottság tagjai is
fejtsék ki véleményüket a benyújtott napirend módosításával kapcsolatosan.
Arról már kaptak a képviselők és a bizottsági tagok előzetesen információt, hogy a képviselőtestületi ülésen napirendre kerülne az a téma, hogy a testület tagjai hozzanak döntést abban a
tárgykörben, hogy ha már az elnöki poszt így alakult, és pénzügyi megtakarítási célokat is
figyelembe vennék, javasolja, hogy a két bizottságot vonják össze. A Gazdasági Bizottság
tagjai megkapták a pénzügyi megtakarításról szóló kimutatást.
A bizottságok összevonásának témája nem merült volna ez fel év végéig, ha Juhász Sándor a
Gazdasági Bizottság elnöke nem mond le posztjáról. Így azonban mindenképpen javasolja
átbeszélni, és az önkormányzati anyagi helyzetére gondolva is meggondolni azt, hogy a
bizottságok összevonásra kerüljenek.
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„Juhász Sándor levele:
Hozzászólás a 2012. 09.03.-án megtartandó Gazdasági Bizottsági üléshez.
A napirendi pontok megszavazása előtt javaslom az 1. napirendi pont módosítását úgy, hogy
nem levezető elnök, hanem bizottsági elnök legyen megválasztva.
Nem találom elfogadhatónak a két bizottság egybe olvasztását, mert akkor minden bizottsági
ülés szinte testületi ülésnek tudható be, de akkor minek tartanánk testületi üléseket, vagy
bizottsági üléseket? Amennyiben figyelembe vesszük, hogy egy ilyen bizottsági ülésen, amilyet
a Polgármester úr a testületi ülésen kíván bejelenteni, abban a bizottságban helyet foglal 4 fő
képviselő, a polgármester, az alpolgármester tanácskozási joggal, illetve a 3 fő külsős
bizottsági tag, akkor ez egy testületi ülés is lehet, mert csak Dr. Serester Zoltán képviselő úr
nincs jelen.
Én meg maradnék a két bizottság megtartása mellett, hisz a GB 3 fő képviselőből áll és 2 fő
külsős bizottsági tagból. A 3 fő képviselőből lemondásom után még kép képviselő van, aki
vállalhatja a GB elnöki megbízást, tisztséget.
A javaslatom nem csak azért teszem meg, hogy pletykákra ne adjunk okot, hanem az utóbbi
időben a településen elhatalmasodó negatív hangulat miatt is, amit a roma betelepülés híre
okozott.
Bucsa, 2012.09.03.
Juhász Sándor képviselő”
Kláricz János polgármester: Az utolsó bekezdést nem igazán érti, de majd Juhász Sándor
képviselő úr kifejti véleményét ezzel kapcsolatosan. Nem érti, hogy a két ügy hogy függ
össze. Az a fajta pletyka, ami elhíresült, azzal kapcsolatosan el fogja mondani saját
álláspontját is, amivel nem fog meglepetést okozni. Demokráciában élünk, és ez nem így
működik. Sajnos más képviselő társában is felvetődött ilyen kérdés. Az nem úgy működik,
hogy a kisebbséget egyik településről a másik településre beköltöztetik. A vándorlásokat
megakadályozni nem lehet. Szabad lakcím bejelentési jogosultsága van mindenkinek.
A Belügyminisztérium nem kereste meg az önkormányzatot, ha megkeresné akkor sem saját
hatáskörben döntene, de úgy gondolja, hogy ilyen program nem is létezik, és nem is létezhet.
Egyedileg az önkormányzatok dönthetnek arról, hogy ingatlanokat vásárolnak, de szervezett
betelepítésről a második világháború óta nem hallott, és nem is valószínű, hogy ilyen történni
fog. Kérné is a képviselő urat, hogy egészítse ki a levelében írtakat, és pontosítsa azokat.
A maga részéről a javaslata arról szól, hogy a két bizottságot vonják össze, de nem feltétlenül
hét fős bizottságot kötne ki, hanem úgy gondolja, hogy öt fő is el tudnák látni a feladatot, és
ezzel a létszámcsökkentéssel mindenképpen megtakarításokat lehet valamilyen oldalról
eszközölni. Ha már ilyen váltásba belefutottak, akkor úgy gondolja, hogy mindenképpen a
Gazdasági Bizottság tárgyalja meg ezt a témát. Az önkormányzatnál egy bizottságot kötelező
működtetni, és ez a pénzügyi bizottság. Elgondolása szerint az új bizottságban a három
képviselő, és a jelenlegi két külső bizottsági tag mindenképpen helyet kapna, mert az új
bizottságnak elsődlegesen a szerepe mindenképpen a pénzügyi véleményezés lenne. Egy
plusz feladatként bejönne a kulturális bizottság feladata, és azokat a jogosítványokat amelyek
eddig a Kulturális bizottságot illették azt az új bizottság vinné tovább. Később a Szervezeti és
Működési Szabályzaton is átvezetnék a módosításokat. A Gazdasági Bizottságban három
képviselő tag van, akik közül felkérte Fenyődi Attila tagot, és szóban egyeztettek, és aki nem
vállalta az elnöki tisztséget. A másik tagot fel sem kérte, arra hogy ilyen szempontból részt
vegyen a jelölésben. Így kényszerhelyzetbe is került, de mint polgármester ezért tesz
javaslatot a két bizottság összevonására, és ezzel megtakarításokra is gondol, és így tartja
helyesnek. Ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét, és azt, hogy előtte vannak még egy
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önhikis pályázatnak, és nem tudják még, hogy mekkora forrást tudnak majd lehívni. Ezt a
lépést biztosan pozitívan fogják értékelni a későbbiekben a Belügyminisztériumban is, hogy
ha ezeken a területeken is különböző megtakarításokat tudnak eszközölni. A csökkenő
képviselői létszám mellett az előző évekhez képest egy bizottsággal bővült az önkormányzat,
lehet hogy túl nagy feladatot vállaltak magukra. A bizottságok kellő létszámban határozat
képesen tudtak működni. A táblázatból kitűnik, hogy százezres nagyságrendű
megtakarításokat tudnának eszközölni ezen a területen.
A mai bizottsági ülést, mint polgármester volt jogosítványa arra, hogy összehívja a lemondó
elnök helyett. Ha sikerül most levezető elnököt választani, akkor a képviselő-testületi ülésen
fognak arról dönteni, hogy összevonják-e a két bizottságot. Ettől függetlenül, ha most a
bizottság úgy fog dönteni, hogy elnököt választanak, akkor is javasolni fogja a képviselőtestületi ülésen azt, hogy a két bizottságot a pénzügyi megtakarítások jegyében vonják össze.
Várja a képviselők véleményét ezzel kapcsolatosan, hogy levezető elnököt választanak, és
úgy folytatják a munkát, vagy elnököt választanak.
Juhász Sándor tag: Nem tudta, hogy a polgármester úr kivel tárgyalt, és kivel nem az elnöki
tisztség betöltésével kapcsolatosan. Amit leírt a saját megállapítása volt. Akár a Fenyődi
képviselő urat, akár a Biró képviselő urat is szívesen látná az elnöki székben.
Kláricz János polgármester: Fenyődi Attila képviselő úrral tárgyalt, aki nem vállalta az elnöki
tisztséget egyéb elfoglaltsága miatt, és azért is, mert nem tudná felelősségteljesen ellátni.
Fenyődi képviselő úr döntését tiszteletben tartja. Biró képviselő urat nem is kérte fel az elnöki
posztra, a képviselő-testületi üléseken tanúsított hozzászólásai miatt. Tagként is megteheti a
hozzászólásait, de a „teátrális” hozzászólásoknak még nagyobb teret adna elnökként. Kéri,
hogy ezt vegye figyelembe a bizottság is. Azonban a bizottság döntését tiszteletben kell
tartania, és amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy az első napirendi pontban nem levezető
elnököt, hanem elnököt választ, akkor azt is elfogadja. A munkának fogynia kell, és nem
fogja az ülést berekeszteni.
Biró Endre tag: Véleménye szerint egy bizottsági elnöknek a dolga nem a teátrális
hozzászólásokra éleződik ki, hanem együtt kell működnie az önkormányzattal, a
polgármesterrel és a képviselő-testülettel. Ha Biró képviselőnek lesznek „teátrális”
közölnivalói, azt nem bizottsági elnökként fogja megtenni, és nem akkor, amikor olyan
helyzetbe kerül, hogy valamilyen információhoz hozzájut, és nem fog visszaélni a helyzettel.
Ha beszéltek volna, jó lett volna, mert tisztázni tudták volna ezeket a gondolatokat.
Más az, amikor mint képviselő harcol valamiért, és százszor elmond valamit és nincs benne
előrehaladás, és akkor megy át „teátrálisba”. A gazdasági helyzet azonban más, az olyan
dolog, hogy nem kell ilyen módon értésekre juttatni, ha valamit akar. A Gazdasági Bizottság
tagjai is valamilyen álláspontot képviselnek. Három képviselő tagból és két külső tagból áll a
bizottság és mindenki el tudja dönteni, hogy hogyan szavaz. Össze kell azonban dolgozni,
hogy a bizottság jól működjön. Ez a tagokon múlik, az elnökön és a polgármesteren múlik.
Soha nem a napirendi pontoknál szólt hozzá a „teátrális” témáival, hanem az egyebeknél,
amikor próbált valamit kiharcolni, és nem a munka rovására, és nem a falu rovására.
Bármikor, ha olyan téma volt ami fontos volt, és hívták azonnal jött, és részt vett az ülésen, és
haladni tudtak előre. A polgármester úr megválasztása után is azonnal válaszolt az
elektronikus levelekre, amiben az állt, hogy nagy feladat vár a harcias csapatra.
Most azt javasolja, hogy ne levezető elnököt, hanem elnököt kell választani. Illetve a
későbbiekben is jobb, ha külön van választva a két téma, a pénzügyi és a kulturális.
Eddig is jól működött így a két bizottság. Óvakodni kell tőle, hogy bármilyen alapos
változtatást hajtsanak végre.
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A polgármester úr nem kereste meg az elnöki tisztség vállalásával, de akkor is az az
álláspontja, hogy együtt kell működni, és együtt kell dolgozni.
Kláricz János polgármester: Azzal egyetért, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke és a
polgármester között egy szoros kapcsolatnak kell lennie. Ezt a kapcsolatot a jelenlegi
bizottsági tagok közül Fenyődi Attilával tudta volna elképzelni. Van egy bizonyos félelme
Biró képviselő úr irányába. Érti a Biró úr indokait is, nem feltétlenül a személyt, a titulust kell
megítélni. A tapasztalatok alapján azonban a személyt tudja megítélni. Nem kívánta Biró
képviselő urat a Gazdasági Bizottság elnökeként felkérni. Másrészt a megtakarításokat is
figyelembe vette. A bizottsági tagok tiszteletdíjának kiadásait is szorosabban veszik
figyelembe a későbbi önhikis pályázatban. Ilyen átszervezés komoly előnyöket jelentene.
Visszatérve a Juhász képviselő úr beadványára, nem ragaszkodik hét fős bizottsághoz, az öt
fős bizottság is el tudja látni ezt a munkát és tevékenységet.
Ha valamelyik bizottsági tag részéről arra érkezik javaslat, hogy ne levezető elnököt, hanem
bizottsági elnököt válasszanak, akkor a bizottság aszerint fog cselekedni, de akkor is fogja a
képviselő-testületi ülésen a bizottságok összevonását javasolni, és a tiszteletdíj költségek
csökkentését javasolni. A Gazdasági bizottság elnöke lemondását az együttműködés hiányára,
és más egyéb elfoglaltsága miatt is tette, és nem szeretne egy hasonló helyzetbe kerülni, hogy
ne tudjanak együttdolgozni.
Fenyődi Attila tag: A kimutatásból kiolvasható a megtakarítás. Egy bizottságnak
mindenképpen kell lennie, akkor csak a Gazdasági Bizottságot javasolná. A bizottság tagjai
saját maguk közül választanak elnököt. A titkos szavazást kérni lehet. Részben javasolja, amit
a Juhász képviselő leírt, hogy elnököt válasszanak, ne levezető elnököt. Ha egy bizottság lesz,
akkor a másik bizottság elnökének le kell mondania. A Gazdasági Bizottságnak rengeteg
munkája lesz, ha beindul a szennyvíz beruházás.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Lehet a két bizottságból egy bizottságot létrehozni, és nem kell,
hogy hét fős legyen, lehet kevesebb is és elláthatja egy bizottság mindkét bizottság hatáskörét
is.
Fenyődi Attila tag: Nagyon sok feladata lesz a Gazdasági Bizottságnak, amellett még a
kulturális feladatokat is ellátni nehezen kivitelezhető.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testület dönt, hogy hogyan alakítja ki a szervezetét.
Az Ötv. kimondja, hogy pénzügyi bizottságot kötelező létrehozni a testületnek. A bizottság
összevonását tehát a képviselő-testület mondaná ki, ezért nem kell az elnöknek lemondania.
Majd meg kell alkotni az ügyrendjét. A létszámot tekintve lehet nagyobb megtakarítást
eszközölni a tiszteletdíjakban.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Alapvetően abból kell kiindulni, hogy az Ötv. alapján a képviselőtestület saját maga alakítja ki a szervezetét, a testület fog tehát dönteni, hogy két bizottságot,
vagy egy bizottságot hoz létre. A mai ülésen teljesen mindegy, hogy levezető elnököt, vagy
elnököt választ a bizottság. A holnapi testületi ülésen fogják a képviselők kimondani a
végleges döntést. Amennyiben új bizottság jön létre, akkor lesz újra alakuló ülés, és elnököt
fognak választani, függetlenül attól, hogy ma elnököt, vagy levezető elnököt választanak a
bizottság tagjai maguk közül.
Fehér Lászlóné tag: Több, mint félóra elment erre a témára, túl van beszélve, javasolja, hogy
válasszanak levezető elnököt, és holnap a testületi ülésen a Polgármester úr elmondja
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beadványát, előadja a napirendet, valamilyen formában döntés fog születni, hogy egy vagy két
bizottság legyen-e?
Janóné Lengyel Magdolna tag: Megkérdezte, hogy ha egy bizottság lesz, akkor mennyi a
bizottsági tagok száma?
Kláricz János polgármester: A bizottság létszámában a képviselő tagoknak mindig többnek
kell lenni, mint a nem képviselő, külső tagoknak. Ha öt fős bizottságban gondolkodnak, akkor
két külsős tag, ha hét fős bizottságban, akkor három külsős tag lehet. A jelenlegi két
Gazdasági Bizottsági külsős tagot szeretné javasolni a későbbiekben. Csorbulni a Kulturális
Bizottság tagjai fognak, a pénzügyi bizottság a fontosabb, anélkül nem is működhetnek.
Juhász Sándor tag: A Gazdasági Bizottság már az alakuló üléskor megalakult, a Kulturális
Bizottság pedig később.
Fehér Lászlóné tag: Ha úgy dönt a testület, hogy egy bizottság lesz, öt fővel, három képviselő
taggal, és két nem képviselő taggal, akkor a polgármester tesz javaslatot a tagok személyére?
Kláricz János polgármester: Igen, és egyre erősebben gondol arra, hogy öt fővel fogja
javasolni a Gazdasági Bizottság felállását, három képviselőre, és két külső tagra. Ez a
legnagyobb megtakarítást jelentő módozat is egyben.
Fehér Lászlóné tag: Véleménye szerint nem mindegy, hogy ki a Gazdasági Bizottság elnöke.
Valami hozzáértés csak kellene, de szűkösek a keretek.
Kláricz János polgármester: Egyetért.
Fehér Lászlóné tag: El fog gondolkodni majd, és konzultál a későbbiekben arról, hogy
elvállalja-e a továbbiakban is a Gazdasági Bizottsági tagságot.
Biró Endre tag: Azt is hallotta már a faluban, hogy Harmati Gyulát szeretné felkérni a
Polgármester úr a Gazdasági Bizottság elnökévé.
Kláricz János polgármester: Ugyanúgy képviselő a Harmati Gyula is, mivel Fenyődi Attila
nem vállalta el, Juhász Sándort hiába kérné, Biró urat nem akarta felkérni, Faluházi Sándort
az alpolgármestert, nem kérheti fel, és még Serester doktor képviselő úr van, akik közül tudna
választani.
Biró Endre tag: A polgármester úr nem szívleli ugyan erre a posztra, de elmondja, hogy
vállalkozást vezetett, és volt köze a pénzügyekhez. Ha mégis megválasztanák a Gazdasági
Bizottság elnökévé, és ahhoz, hogy minden úgy menjen, ahogy kell, azt javasolja, hogy két
bizottság működjön, és el tudná vállalni a Gazdasági Bizottság elnöki tisztséget.
Kláricz János polgármester: A napirendi pont előtti írásban benyújtott kérelem szerint is az
volt a kérés, hogy ne Gazdasági Bizottsági levezető elnököt, hanem elnököt válasszanak, ezt
szavazásra bocsátaná. A Biró úrra nem tesz javaslatot, de ha úgy dönt a bizottság, akkor most
nincs ellene, holnap a képviselő-testületi ülésen haladnak tovább ebben a témában.
Javasolja, hogy a napirendi pontokat fogadják el, de módosítsák úgy az első napirendi pontot,
hogy ne Gazdasági Bizottsági levezető elnököt, hanem Gazdasági Bizottsági elnököt
válasszanak.
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„1./ A Gazdasági Bizottság levezető elnökének megválasztása” napirend helyett:
1./ 1./ A Gazdasági Bizottság elnökének megválasztása napirend kerül felvételre.
Kláricz János polgármester: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy az első napirendi pontban Gazdasági Bizottsági
elnök választás legyen.
A Gazdasági Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül az első
napirendi pontot módosította, és a Gazdasági Bizottsági levezető elnök helyett, Gazdasági
Bizottsági elnök választása mellett döntött, és a napirendi pontokat elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ A Gazdasági Bizottság elnökének megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A Gazdasági Bizottság elnöke lemondásának elfogadása
Előadó: elnök
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítása
Előadó: elnök
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolója
elfogadása
Előadó: elnök
5./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátásáról
Előadó: elnök
6./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak ellátásáról
Előadó: elnök
7./ Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa
községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Előadó: elnök
8./ Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
Előadó: elnök
9./ Döntés az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012 évi
támogatása pályázat II. ütemén való részvételről
Előadó: elnök
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Kláricz János polgármester: Kéri valamelyik bizottsági tagot, hogy tegyen javaslatot az elnök
személyére. Megkérdezte Juhász képviselő urat, gondolja volt valamilyen célja a
beadványának.
Juhász Sándor tag: Mivel Fenyődi képviselő úr nem vállalja, így Biró Endre képviselő urat
javasolja a Gazdasági Bizottsági elnök személyére.
Kláricz János polgármester: Juhász Sándor képviselő úr javaslatára szavazásra bocsátja Biró
Endre képviselő úr személyét a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségének ellátására.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Biró Endre képviselő urat a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségének betöltésére.
A Gazdasági Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, 2 ellenében, tartózkodás nélkül Biró Endre
képviselőt a Gazdasági Bizottság tagjának megválasztotta és a következő határozatot hozta:
19/2012.(09.03.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Gazdasági Bizottság elnökének megválasztása
A Gazdasági Bizottság tagjai Biró Endre képviselő urat megválasztották a Gazdasági
Bizottság elnöki tisztségének ellátására.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Át is adná a szót az elnöknek.
Biró Endre elnök: Megköszönte a megválasztását. Kéri, hogy higgyék el, hogy ha így marad
tovább, akkor úgy fog dolgozni, ahogyan kell. Mivel az elnöki poszt most alakult ki, és a
napirendi pontokat a polgármester úr jobban ismeri, kéri az ülés folyamán a segítségét.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér Lászlónét kérte fel.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Fehér
Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadja.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Fehér Lászlónét
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
2. napirendi pont: A Gazdasági Bizottság elnöke lemondásának elfogadása
Biró Endre elnök: Juhász Sándor, a Gazdasági Bizottság elnöke tisztségéről írásban
lemondott, a tagok a lemondást megismerték. A lemondás óta most van az első Gazdasági
Bizottsági ülés. Kéri, hogy fogadják el a Juhász Sándor lemondását. Megkérdezte Juhász
Sándort, hogy kívánja-e kiegészíteni a lemondását.
Juhász Sándor tag: Nincs további kiegészítése.
Biró Endre elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Juhász Sándor elnök lemondását.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándor
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Gazdasági Bizottsági tisztségről való lemondását elfogadta és a következő határozatot hozta:
20/2012.(09.03.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Gazdasági Bizottság elnöke lemondásának elfogadása
A Gazdasági Bizottság tagjai elfogadja Juhász Sándor képviselő lemondását a Gazdasági
Bizottság elnöki tisztségről.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat
módosítása.
Biró Endre elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat
2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Kérte Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadót, hogy szóban egészítse ki a napirendet.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az előirányzat módosítást bevételi oldalon az
önhikis pályázat központosított pályázata, valamint a nyári étkeztetés előirányzata teszi ki.
Így most a félévi beszámolókor csak a célirányos előirányzatok kerültek módosításra.
Kláricz János polgármester: Félévkor nem célszerű mást módosítani, hiszen az év további
részében lehetnek még változások, fejlesztések, egyéb pénzügyi mozgások.
Most tehát azok a kötött normatíva felhasználások lettek helyre téve, amelyek szükségesek is
ahhoz, hogy a következő önhiki pályázatot is be tudja adni az önkormányzat.
Biró Endre elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása az önkormányzat 2012 évi költségvetésének előirányzat módosításával
kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa
Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását elfogadja.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
21/2012.(09.03.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésnek előirányzat módosítása
A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi
Pénzügyi beszámolója elfogadása
Biró Endre elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község 2012. évi
költségvetésének I. féléves Pénzügyi beszámolójának elfogadását.
Az anyagot minden bizottsági tag megkapta, az abban foglalt szöveges értékeléssel együtt.
Kérte Kláricz János polgármestert szíveskedjen kiegészíteni az írásos előterjesztést.
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Kláricz János polgármester: A féléves beszámoló még nem teljesen tükrözi azt, ami ilyenkor
várható, de a táblák nagy része közel 50 %-os teljesítést mutat, szóban ott kell kiegészítést
tenni, ahol nagyobb eltérést látnak. Ahol nincs 50 %-os a teljesítés az sem feltétlen azt jelenti,
hogy ott megtakarítás lesz.
A mérleg szerinti bevételnél a helyi iparűzési adónál még nincs meg a féléves teljesítés, de
mivel inkább májusi hónapban vannak bevallások, és még később szeptember és december
hónapban vannak befizetési kötelezettségek, ezért itt később realizálódik a bevételek, de ez
sem azt jelenti, hogy év végére nagyobb teljesítést lesz, inkább csak azt, hogy a várt bevétel
mutatkozni fog. A pénzmaradvány helyesen volt tervezve, annak 84 %- már fel is lett
használva. Kérte a pénzügyi munkatársat szóljon a hitel felhasználásról.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: A hitel felhasználás 94 %-on áll, de azért torzít ez az
összeg, mert ami tavalyról átjött 27 millió forint folyószámla hitel, azt év végén vissza kell
fizetni, át kell minősíteni rövid célú hitelnek, majd január hónapban újra folyószámla
hitelként kell átminősíteni. Ez a kincstári beszámolóban így kell, hogy szerepeljen.
Kláricz János polgármester: A hitelkeret felhasználás közel azonos volt az előző évekhez
képest, az idei év a jó önhiki pályázaton múlik, hogy hogyan lesz zárható.
A kamatkiadások még a beszámoló elkészítésekor nem váltak esedékessé, de később CIB
Bank be fogja ezeket szedni. Egyéb folyó kiadások még 17 %-on vannak, de egyéb normatíva
emelések lesznek.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Május 30. napjával kezdte az önkormányzat
visszafizetni a belvíz pénzt, a kincstár úgy kérte, hogy a kamat és a tőke is legyen benne a
kimutatásban. A 15 millió forintos törlesztő részben benne van a kamat és a tőke is. Az 1. sz.
melléklet 8. pontjában a hitelnél kitűnik, hogy az önhikis pályázatnál nyert 9.546 ezer forint
teljes összege ide lett beforgatva, tehát az előirányzat is csökkentve lett ezzel az összeggel.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy részletező táblákhoz van-e szükség
kiegészítésre? A magasabb százalékokat érdekes megemlíteni. Találtak-e a képviselők ilyen
számadatot?
Faluházi Sándor alpolgármester: Megjegyezte, hogy nagyon magas az élelmezés beszerzési
költsége.
Kláricz János polgármester: A nyári étkeztetés megtakarítást szokott eredményezni, így fog ez
csökkenni. Az élelmezés vezetőnek lett jelezve, hogy év végére a 100 %-ot kell elérni.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A mezőgazdasági programból nagyon sok
élelmiszer kerül a konyhára. De nem egyszerű forintosítani az onnan bekerülő alapanyagokat,
most az a gyakorlat, hogy nagykereskedelmi áron vételezik be.
Kláricz János polgármester: Az élelmezés vezető a megtermelt alapanyagok felhasználásával
együtt is 100 %-ra fogja kihozni az éves költséget, nem fog megtakarítást eredményezni az év
folyamán, de egy minőség javulás mindenképpen várható.
Még van az évből négy hónap, most kezd minden beérni. Folyamatos lesz a betakarítás, és a
felhasználás.
Az önkormányzat 2012. évi féléves Pénzügyi beszámolójával kapcsolatosan tájékoztatta a
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Gazdasági Bizottság tagjait, hogy az iskolában az ötödik osztályban az utolsó héten 6
gyermek iratkozott ki, és a csoportbontás nagyon sok költségbe került volna. Így nem lesz az
ötödik osztályban csoportbontás.
Koczka Istvánné iskola igazgató: Az ötödik évfolyamban tehát nem indítanak két osztályt,
mert annyira lecsökkent az osztálylétszám. 6 tanuló iratkozott ki. A csoportbontást sem
törvényileg sem anyagilag nem lehetett bevállalni.
Kláricz János polgármester: Sajnálatos esemény, de nem lehetett bevállalni a csoportbontást.
Két nap alatt kellett átdolgozni a tanévkezdést. Mivel törvényi kötelezettség nem volt arra,
hogy akkora gyereklétszámmal csoportot kelljen bontani, így testületi ülést nem hívott össze,
a költségek pedig nem fognak csökkenni. Úgy gondolja, hogy ilyen kistelepülésen nincsenek
ezzel egyedül.
Biró Endre elnök: Megköszönte a hozzászólásokat, és megkérdezte, hogy 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 Bucsa
Község 2012. évi I. félévi Pénzügyi beszámolóját a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
22/2012.(09.04.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi I. félévi Pénzügyi beszámolójának
véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi Pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/0911-2012-0009 azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak
ellátásáról
Biró Endre elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést „Bucsa község
szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátására
Kérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen kiegészíteni a napirendet.
Kláricz János polgármester: Még hivatalos értesítést nem kapott az önkormányzat, de a döntés
már megszületett, hogy az önkormányzat megnyerte a támogatást Bucsa község
szennyvízcsatornázására.
A beruházás megvalósítási szakaszában szükséges a közbeszerzési feladatok ellátására
alkalmas vállalkozás kiválasztása. Mivel ehhez elengedhetetlen a megfelelő szakértelem, a
közbeszerzési feladatok ellátására jelentős közbeszerzési tapasztalattal, gyakorlattal
rendelkező szakértőt javasol megbízni.
Így az egyszerű kiválasztásra három ajánlattévő felkérését javasolja.
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A Perfekt-Tender Kft-t (2162 Őrbottyán, József Attila u. 9198.), a Lucsik és Társa Kft-t (1071
Budapest, Városligeti fasor 47-49.), és a TOPIL Bt-t (2220 Vecsés, Erzsébet u.21.) javasolja
árajánlat kérésre.
Biró Endre elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjai, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, ha egyetértenek a KEOP projekt megvalósítási szakasza
közbeszerzési feladatainak ellátása ajánlattételre felkérni kívánt cégekkel, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
23/2012.(09.03.) Gazdasági Bizottsági határozat
Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak ellátásáról
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a „Bucsa község
szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakaszának közbeszerzési feladatai ellátása tárgyban közbeszerzési értékhatár
alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárás indítását és a következő ajánlattevőket javasolja
felkérni ajánlattételre:
- Perfekt- Tender Kft. 2162 Őrbottyán, József Attila u. 9198.
- Lucsik és Társa Kft. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
- TOPIL Bt. 2220 Vecsés, Erzsébet u.21.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: folyamatos
6./ Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak
ellátásáról
Biró Endre elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a „Bucsa község
szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak ellátásáról.
Kérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni a napirenddel
kapcsolatosan.
Kláricz János polgármester: A „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP 1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt megvalósítási szakaszában szükséges a
tájékoztatás és nyilvánosság, azaz a PR feladatok, amelyek ellátására alkalmas vállalkozás
kiválasztására kerül sor.
Ehhez a feladathoz is elengedhetetlen a megfelelő szakértelem, a feladatok ellátására jelentős
tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező szakértőket javasol megbízni.
A megvalósítási szakaszban elvégzendő feladatok listáját az írásos előterjesztés tartalmazza.
A szolgáltatási ellenértéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, így nem kell közbeszerzési
eljárást lefolytatni, de 3 árajánlat bekérése az elszámolhatóság érdekében mindenképpen
kötelező.
A felkérésre a következő ajánlattévőket javasolja: DINALEX Kft. (2724 Újlengyel, Határ út
12.), HAJDÚ –PR –KO Kft. (4060 Balmazújváros, Batthyány u. 24.) Megadelton Kft. (1103
Budapest, Gyömrői u. 76-80.).
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Biró Endre elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjai, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, ha egyetértenek a KEOP projekt kapcsán a megvalósítási
szakaszban a PR feladatok ellátására szóló ajánlattételre felkérni kívánt cégekkel,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
24/2012. (09.03.) Gazdasági Bizottsági határozat
Döntés „Bucsa község szennyvízcsatornázása” tárgyú KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza PR- kommunikációs feladatainak
ellátásáról
A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a „Bucsa község
szennyvízcsatornázása” tárgyú, KEOP -1.2.0/09-11-2012-0009 azonosító jelű projekt
megvalósítási szakasza PR - kommunikációs feladatai ellátása tárgyban közbeszerzési
értékhatár alatti, három ajánlat kérésén alapuló eljárás indítását, és a következő ajánlattevőket
kéri fel ajánlattételre:
1./
DINALEX Kft. 2724 Újlengyel, Határ út 12.
2./
HAJDÚ-PR-KO Kft. 4060 Balmazújváros, Batthyány u.24.
3./
Megadelton Kft. 1103 Budapest, Gyömrői u. 76-80.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: folyamatos
7. napirendi pont: Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá
tétele Bucsa községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Biró Endre elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést a hitelkonstrukció
elfogadásáról a „Faluközpont hangsúlyossá tétel Bucsa községben” című projekt kivitelezési
költségeinek finanszírozására.
Kérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen az írásos előterjesztést kiegészíteni.
Kláricz János polgármester: Volt már felhatalmazása, mint polgármesternek arra, hogy az
önkormányzat számlavezető pénzintézetétől egy 25 millió forintos hitelkeret szerződést
kössön, ami által a Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben projekt kivitelezési
költségeinek finanszírozására szolgálna. Az MVH határozat alapján az önkormányzat a
megítélt támogatási határozat alapján a beruházást két éven belül elkezdte, és az elkezdést
követően most 2012.szeptember 20-ig kell a kifizetési kérelmet benyújtani.
Az önkormányzatnak fontos, hogy ezt a pályázatot befejezze és elszámolja, mert ha nem,
egyéb pályázati forrásokból zárhatja ki magát, amit viszont az ismert anyagi helyzet miatt
nem tehet meg az önkormányzat. Bízik benne, hogy a beruházás és az elszámolás le fog
bonyolódni sikeresen. Hamarosan újabb pályázatok fognak nyílni, amelyek még kedvezőbb
feltételekkel íródnak ki, mint a mostani.
A képviselők megkapták a hitelről a részletes tájékoztatást.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy készült olyan számítás, hogy mennyi lesz
a költsége ennek a hitelkeretnek?
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Kláricz János polgármester: Attól függ, hogy mennyi lesz igénybe véve a hitelből, mert míg
a folyószámla hitelnél minden hónapban a rendelkezésre álló összeg után kell a kamatot
fizetni, itt pedig a felhasználás után kell fizetni a kamatot, de ennek a kamata piaci alapon
működik.
Faluházi Sándor alpolgármester: Sok lehetősége nincs az önkormányzatnak ahhoz, hogy a
számlát ki tudja egyenlíteni.
Kláricz János polgármester: Az előleg lehívása se jelentene nagy segítséget az
önkormányzatnak, mert a részszámla kiegyenlítésére nem lenne elég. A mostani megoldás
jelentené a legnagyobb segítséget.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy mennyi volt a támogatás maximális
összege?
Kláricz János polgármester: 33.600.000 Ft-ot nyert az önkormányzat, ezzel szemben a kiadás
kb 42.000.000 Ft lesz. Az önkormányzatnak kell az áfát finanszírozni.
A pályázat maximális támogatható mértéke csak 150.000 euró volt, a nettó 40.000.000 Ft
helyett az önkormányzat csak 33.000.000 Ft-ot kapott, de a beruházásból nem lehet elhagyni,
meg kell valósítani.
Biró Endre elnök: A Polgármester úr a képviselő-testülettől a felhatalmazást a tárgyalásokra
már megkapta, most a végső döntésre és szerződéskötésre kéri a határozat meghozatalát
illetve véleményezését.
Megkérdezte a képviselőket, 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
felhatalmazza Kláricz János polgármestert a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa
községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására 25.000.000 Ft
hitelkonstrukció felvételével kapcsolatos eljárásra.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
25/2012. (09.04.) Gazdasági Bizottsági határozat
Döntés hitelkonstrukció elfogadásáról, a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa
községben” című projekt kivitelezési költségeinek finanszírozására
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert,
hogy a CIB Bank Zrt által kidolgozott 25.000.000 Ft-os hitelkonstrukció felvételével
kapcsolatosan eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
Biró Endre elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a felhatalmazást a Bucsa, Ady
Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kivitelezési áron történő
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értékesítése meghirdetésére
Megkérte Kláricz János polgármestert, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni a napirendi
ponthoz.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat 2012. szeptember 10-én önhiki pályázatot
nyújthat be. Néhány hónappal ezelőtt a Kormányhivatallal egyeztetés történt, a Bucsa, Ady
Endre utcai önkormányzati tulajdonú lakás ingatlan használatával kapcsolatosan, átmeneti
gondozás helyszíneként, otthonként lett volna használva, ez azonban nagyon hosszú
procedúra lenne, bár nem zárkóztak el tőle. Nem lehetetlen, hogy ez később kialakul. Ettől
függetlenül azonban javasolja, hogy az ingatlant piaci alapokon is hirdessék meg. Ahhoz
ragaszkodik, hogy a lakás kivitelezési költségen legyen meghirdetve. Ha a Gazdasági
Bizottság ezt támogathatónak ítéli, kéri, hogy javasolják a képviselő-testület felé is
döntéshozatalra.
Biró Endre elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetését.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
26/2012.(09.04.) Gazdasági Bizottsági határozat
Felhatalmazás a Bucsa, Ady Endre u. 32. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
kivitelezési áron történő értékesítése meghirdetésére
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, és felhatalmazza
Kláricz János polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Bucsa, Ady Endre
utca 32. szám alatti ingatlant a kivitelezési költségen (azaz 22.717.000 Ft) piaci alapon történő
értékesítéséhez szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: értelem szerint
9./ Döntés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012 évi
támogatása pályázat II. ütemén való részvételről
Biró Endre elnök: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntést az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatása II. ütem való
részvételről.
Az önkormányzat eddig még meg tudta oldani a belvíz támogatás és kamatai visszafizetését a
Magyar Államkincstár felé, de azután meg kell beszélni, hogy hogyan tovább.
A következő hónapban pedig már az önhikis pályázat elbírálását várja az önkormányzat.
Ha az önkormányzat sikeresen szerepel a pályázaton, akkor már nem szeretné az elnyert
összeget visszaforgatni a hitelbe, hanem a tartalékokat visszapótolva el kell gondolkodni
azon, hogy ezt az összeget éven átnyúló formában szeretné részletekben visszafizetni. Erre
van jogi lehetőség. Ezt egy utolsó lépésként szánta megtenni a csőd előtt. Nem lenne ezzel
egyedül a község, volt már ilyen pl. Doboz településen. Ehhez semmi más nem szükséges,
mint az, hogy a képviselőnek interveniálnia kell az adott minisztériumnál, és az Országgyűlés
egy döntést meghozva beiktatja egy kormányhatározatba, vagy kormányrendeletként, hogy az
adott településnek 8 vagy 10 éven keresztül az adott költségvetésből a kintlévőség
kiegyenlítésére kell, hogy fordítson.
Az önkormányzat mindig odafigyelt arra, hogy a bérek, a segélyek időben ki legyenek fizetve.
Most azonban arra is törekedni kell, hogy a belvíz pénz havonta határidőre visszafizetésre
kerüljön.
14

Bízik benne, hogy legkésőbb októberig elrendeződik az önkormányzat pénzügyi helyzete.
Ehhez feltétel és elengedhetetlen, hogy az önhiki pályázat benyújtásra kerüljön.
Biró Endre elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, 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 az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi II. ütem
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról.
A Gazdasági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
27/2012.(09.04.) Gazdasági Bizottsági határozat
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok
2012. évi II. ütem támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
1. Bucsa Község Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati
tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő
önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati
tartalékról, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. a.) Az önkormányzat lakosságszáma: 2011. január 1-jén 1000 fő feletti: 2398 fő.
II. a.) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött, és 2012. évben ilyen
jogcímen 11.100 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét, vagy módosított költségvetési
rendeletét 86.822 ezer forint működési célú hiánnyal fogadta el, és 86.833 eFt
támogatás iránti kérelemmel élt.
IV. b.) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett,
és 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. §. (1)
bekezdés a.) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: 2012. szeptember 10.
Biró Endre elnök: Még egyszer megköszönte az elnökként való megválasztását, és ha marad
így a helyzet, akkor törekszik az együttműködésre.
Janóné Lengyel Magdolna tag: Az idei falunappal kapcsolatosan szólt. Javasolta, hogy a
későbbiekben legyen arra is figyelve, hogy a vendégek után szedjék össze a szemete, hogy a
következő vendég is helyet tudjon foglalni a már letakarított asztalnál.
Fehér Lászlóné tag: Véleménye szerint kellene lenni mindenkinek annyi kultúrájának, hogy
nem illik otthagyni a szemetet maga után, mindenki szedje össze, vannak kukazsákok, és abba
el lehet helyezni. Akár a zsákokat az asztal végekre is fel lehet ragasztani.
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Biró Endre elnök: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a tagok szíves részvételét, és a
Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 17,45 órakor bezárta.
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