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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

784-4/2016. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2016. 

augusztus 24-én (szerdán) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Polyák Jánosné tagok 

 

Távol maradt: Mogyorósi Anikó és Fehér Lászlóné tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester 

 

Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző 

asszonyt, és Kláricz János polgármester urat. 

 

Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő 

bizottsági tagból 3 fő jelen van, hiányzik 2 tag, a döntésben résztvevők száma 3 fő. 

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosné bizottsági tagot.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Jánosné 

tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

Polyák Jánosné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta. 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

véleményezése 

 Előadó: Földesi Györgyné elnök 

 Kláricz János polgármester 

 

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának 

véleményezése 

  Előadó: Földesi Györgyné elnök 

 Kláricz János polgármester  
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3./ Iskolakezdési támogatás véleményezése 

 Előadó: Földesi Györgyné elnök 

 Kláricz János polgármester  

 

4./ Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. Munkatervének 

véleményezése 

 Előadó: Földesi Györgyné elnök 

 Kláricz János polgármester  

 

5./ Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi 

gazdálkodásának áttekintéséről  

 Előadó: Földesi Györgyné elnök 

 

6./ Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

kertészszigeti tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a 

gazdaságos működés ellenőrzéséről 

   Előadó: Földesi Györgyné elnök 

  

7./  Beszámoló véleményezése az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

 Előadó: Földesi Györgyné elnök  

 Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

8./ Tájékoztatás véleményezése a Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási 

programjáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./  Bucsa község településfejlesztési koncepciójának véleményezése 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

10./ Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

Előadó: Kláricz János polgármester 

 

11./ Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a 

munkák ütemezésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

12./  Egyebek  

    

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más 

javaslata a napirendi pontokat illetően? 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a napirendi pontokat elfogadta.  

                    

 

 



3 

 

1./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 

módosítása véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete módosításának véleményezését.   

A pénzügyi anyag elkészült, megvalósult dolgokról szól, részletes jól érthető szöveges 

magyarázattal is kiegészül. 

 

Polyák Jánosné tag: Az előterjesztés érthető, részletes, megjegyezte, hogy az ingatlanok 

értékesítése sorban található az Ady Endre utcai lakás eladása,  van-e reális esélye ennek?  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Már a költségvetés összeállításánál is betervezésre került, 

próbálkozik az önkormányzat, meghirdette a Szuperinfóban is, nem nagyon van még 

jelentkező.  

 

Kláricz János polgármester: Az ingatlanra igénybe vehető lenne a CSOK, de a „magas” vételár 

miatt a meghirdetésekre még nem volt jelentkező.  

 

Földesi Györgyné elnök: Az ingatlan eladása egyrészt egyensúlyt jelentene a költségvetésben.  

Megkérdezte a bizottság tagjait van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 

Bucsa Község Önkormányzat 2016 évi költségvetése módosítását.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

 

13/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

véleményezése 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítását, és a jelen módosítási javaslat 

elfogadása után a főösszeg 1.190.545.089 Ft-ra módosul.  

Határidő: azonnali 

Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke 

       Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs 

        Kláricz János polgármester 

Táblázatok: 1. melléklet  Bevételek 

                    2. melléklet Kiadások 

 

 2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése 

módosításának véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése módosításának véleményezését.   

Az előterjesztés az előző napirendi ponthoz hasonlóan megvalósult dolgokról szól, részletes jól 

érthető szöveges magyarázat is készült hozzá.  

    

Megkérdezte a bizottság tagjait van-e még kérdés, hozzászólás?  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016 évi költségvetése módosítását.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta: 

       

14/2016.(VIII.25.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal  

2016. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2016. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon  

47.685.966 Ft főösszegben. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a módosított előirányzat költségvetési rendeletbe beépítését. 

Határidő:     azonnal 

Felelős: Földesi Györgyné - GB elnöke 

  Balázs Ferencné – Pénzügyi főmunkatárs 

  Kláricz János polgármester 

 

 3. napirendi pont: Iskolakezdési támogatás véleményezése 

 
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot az iskolakezdési 

támogatás véleményezését.  

Az iskolakezdési támogatásról is esett már szó, mert a lényege az, hogy azok a gyerekek is 

kapják akik nem hátrányos helyzetűek. Megkérte a jegyző asszonyt, szíveskedjen kiegészíteni 

a napirendet.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az iskolakezdési támogatás forrás oldala a 2014. évi oktatási 

normatívából visszatérítésre kerülő összeg, illetve a pontos összeget akkor fogják megtudni, 

amikor a kifizetés megtörténik. Azok a tanulók is kapják, akik nem hátrányos helyzetűek, a 

községben laknak, nappali tagozaton, alap-, közép- vagy felsőfokú tanulmányokat folytatnak.  

 

Földesi Györgyné elnök: Az előterjesztést elfogadásra javasolja. 

Megköszönete a kiegészítést. Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadja az iskolakezdési támogatás 

nyújtásáról szóló döntési javaslatot. 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta:  

 

15/2016(VIII. 24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Iskolakezdési támogatás véleményezése 
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, hogy a 2016-2017. tanévre 

vonatkozóan beiskolázási támogatás kerüljön megállapításra 

6.000,- forint/fő összegben. 

Javasolja, hogy a támogatásra jogosultak köre az a Bucsa településen lakcímmel 

rendelkező diák, aki nappali tagozatos, iskolarendszerű, alap- közép- vagy felsőfokú- 

tanulmányokat folytat, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és 2016-

2017. tanévre érvényes iskolalátogatási igazolással rendelkezik. 
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Javasolja, hogy a támogatás fedezetét a 2016. évi költségvetésben a 2014. évi normatív 

támogatás terhére legyen biztosítva. 

A kifizetés helyéről és időpontjáról hirdetményi úton kapjanak tájékoztatást a jogosultak. 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:  Földesi Györgyné elnök 

         Kláricz János polgármester 

   

4. napirendi pont: Bucsa község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. 

Munkatervének véleményezése    
 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a Bucsa Község 

Önkormányzat 2016. évi Munkatervének véleményezését.  

A kiadott anyagot javasolná kiegészíteni további napirendi pontokkal, melyet a következők 

lennének havi bontásban:   

2016. szeptember: 

- A 2016. évi falunap értékelése 

- Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek 

vizsgálata, vagyongazdálkodásról szóló jelentés 

- Az önkormányzat bontott építőanyagai hasznosításával kapcsolatos  

- A Kossuth u. 22. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás 

2016. október: 

- A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatása 

- A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdálkodása 

2016. november: 

- Tájékoztatás az idősek nappali ellátásáról szóló tájékoztatás 

2016. december: 

- A Bucsa Sport Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Október hónapban aktuális lesz a jegyzői beszámoló.  

 

Földesi Györgyné elnök: Javasolja, hogy ezzel is egészüljön ki a II. féléves Munkaterv. 

 

Polyák Jánosné tag: Egyetért a javaslatokkal.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a kiegészítéseket elfogadja, és a képviselő-testület felé javasolja a 

2016. évi II. félévi Munkaterv elfogadását.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta:  

 

16/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi II. félévi Munkatervének 

véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé az e határozathoz csatolt melléklet szerint 

a javasolt kiegészítésekkel javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016. évi II. félévi Munkatervét elfogadásra. 

Kiegészítésre javasolt napirendek: 

2016. szeptember: 
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- A 2016. évi falunap értékelése 

- Az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek 

vizsgálata, vagyongazdálkodásról szóló jelentés 

- Az önkormányzat bontott építőanyagai hasznosításával kapcsolatos  

- A Kossuth u. 22. szám alatti ingatlannal kapcsolatos tájékoztatás 

2016. október: 

- A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, és Alapfokú Művészeti Iskola tájékoztatása 

- A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdálkodása 

- Jegyzői beszámoló 

2016. november: 

- Tájékoztatás az idősek nappali ellátásáról szóló tájékoztatás 

2016. december: 

- A Bucsa Sport Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

  Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

5. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 

2011-2015. évi gazdálkodásának áttekintéséről 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015 évi 

gazdálkodása áttekintéséről szóló belső ellenőrzési jelentést. A jelentést vitára bocsátja. 

 

Faluházi Sándor tag: A Belső ellenőrzési jelentés részletes, minden eddigi beszámolónál jobb 

anyag, egyértelmű, hogy a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft működése az utóbbi években, de előtte 

sem volt rentábilis. A beszámolóból kitűnik, hogy az utolsó próbálkozás a sport büfé 

működtetése sem annyira jövedelmező. 

A folyékony hulladékszállítási tevékenység nagyon le fog csökkenni, a szilárd hulladék 

szállítással kapcsolatosan pedig felgyülemlett a tartozás.  

A vizsgálatot végző levonja a következtetéseket is. Ha nem találnak valami igazán komoly 

feladatot, akkor a kft-t fenntartásának nem lesz értelme. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy amikor a jelentés elkészült, akkor 

még a kft feladatkörébe tartozott a szilárd hulladék szállítása, majd azóta volt egy testületi 

döntés is arról, hogy kényszerkijelölést kér az önkormányzat a hatóságtól. Ez megtörtént, a 

katasztrófavédelem a karcagi hulladékszállító cég feladatául jelölte ki a tevékenységet. Jelenleg 

még abból a célból, hogy a tartozás fejében a BUCSA-ÉP Kft bedolgozik és végzi a gyűjtést és 

a szállítást, de az év végével ez a fajta bedolgozás is meg fog szűnni, hiszen az önkormányzat 

a BUCSA-ÉP Kft-vel a jövő évben már semmilyen tevékenységgel nem számol.  A megszűnés 

módozatairól és mindennel kapcsolatosan még testületi ülésen fognak beszélni, és a karcagi 

céggel is fognak egyeztetni ebben a témában, de bármilyen meghibásodás esetén a karcagiak 

rendelkezésre állnak. 

Az, hogy hosszú távon milyen előrelépés várható, sajnos a DAREH Zrt működése még a mai 

napig sem látható pontosan arról, hogy a regionális hulladékszállítás, gazdálkodás hogyan fog 

megindulni. 

A karcagi hulladékszállító cég felkereste Bucsát, és Füzesgyarmatot, jelezve, hogy ők el tudnák 

érni azt az ingatlanszámot, hogy a szállítást el tudnák végezni és meg tudnának maradni a 

piacon. Ezt még ismételten át kell beszélni, ha idáig eljutnak, nem lehet előre kiszámítani, nem 

látható előre a deficit oldal. Nem lehet kijelenteni azt, hogy az önkormányzat a DARÉH-ből 
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kilépne. Azonban mint lehetőséget nem vessék el, illetve gondolkodjanak el ebben az 

alternatívában is, nyilván kellően kidolgozva. A jelenlegi jogállás szerint nincs is jogosítványa 

arra, hogy hogy kommunális hulladékot a településről elszállítsa a DAREH, mivel csak 

szelektív hulladékgyűjtésre jött létre a több milliárdos beruházás. 

 

Mindenképpen javasolni fogja, hogy több alternatíva kerüljön majd kidolgozásra a 

hulladékszállítására vonatkozóan. De volt ígéret arra, hogy 2017 januárjára rendeződni fognak 

a dolgok, bár volt már erre ígéret két évvel ezelőtt is. Az, hogy kijelölésre került a szolgáltató 

csak rövid távon jelent megoldást a hulladékszállításban. Hosszú távon a szolgáltatás 

minőségmegtartása mellett, az esetlegesen felmerülő eddigi szolgáltatási tevékenységekkel 

együtt, ennek a jövője még teljesen bizonytalan. Ezt gondolatfelvetésként mondta el. 

A belső ellenőrzési jelentéssel kapcsolatosan elmondta, hogy évről évre azonos bevételi szint 

mellett 2012 évtől 7 millió forinttal nőtt meg a kft kiadása, amit egyébként a beszámolóban a 

vizsgálatot végző is kiemel. A hulladékszállítással kapcsolatosan bevezetett ártalmatlanítási 

díjak jelentik ezt a növekedést, és amelyek egyértelműen kormányzati szándékos cselekmények 

voltak. Ezen időszak alatt egyértelműen üzletileg nem rentábilissé akarták tenni a 

hulladékszállító cégeket. Nagyon sok külföldi érdekeltséggel rendelkező cég volt, azok 

viszonylag hamar fel is adták a szolgáltatást, viszont az önkormányzatok még folyamatosan 

dolgoztak, hogy emellett a rendszer mellett se kerüljenek állami kézbe. 

 

Polyák Jánosné tag: A belső ellenőrzési jelentés nagyon jó, részletes anyag, örül hogy a kft-ről 

készült ilyen kimutatás. Kicsit érzi a bizottság felelősségét is, amikor egyetértett azzal, hogy a 

kft elindítsa a sportbüfét. Akkor azt mondták, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, azonban 

nem volt olyan anyag ,amiből vizsgálhatták volna. Már korábban, ha kaptak volna egy részletes 

jelentést, léphettek volna, hogy ne vállaljon a kft egy olyan újabb tevékenységet, ami 

veszteséges.  

 

Földesi Györgyné elnök: A sportbüfé működésébe inkább ne mélyedjenek el.  

A BUCSA-ÉP Kft belső ellenőrzési vizsgálata azért indult meg, mert a polgármester úr szerint 

az állam nem engedte emelni a díjakat, a saját véleménye viszont az, hogy nemcsak azért 

veszteséges a kft, az elmúlt 10 év alatt mindig veszteséges volt.  

Amit kifogásol a belső ellenőrtől az az, hogy nem írta le konkrétan, hogy a kft veszteségét nem 

csak az állami döntések okozták.  

Amikor volt még lehetősége a kft-nek díjat emelni, akkor sem történt emelés. Arra sem tért ki 

a belső ellenőr, hogy mennyivel csökkent az üzemanyag ára.  

Nagyon jó anyag készült, igazán részletes, csak más kérdés, hogy ezután meg mernek-e lépni 

dolgokat.  

 

Megköszönte a kiegészítéseket, hozzászólásokat.  

 

A belső ellenőrzési jelentést tehát jónak tartja, több helyen konkrétan fogalmaz az ellenőr, és 

leírja, hogy a kft instabil, helyzete folyamatosan romlik. A különböző felmerült költségek 

növekedése okozta az egyre nagyobb veszteséget. Pl. az ügyvédi költség is havi rendszerességű, 

amit soknak tart, ugyancsak soknak tartja a könyvelési költséget. A bérköltségek is fokozatosan 

nőttek, pedig csak egy embert foglalkoztat a kft. A belső ellenőr is érezte, hogy a kft 

működésével kapcsolatosan kemény megfogalmazásokat kell tennie.  

 

Nem mindenről aktuális már beszélni, ezért kéri, hogy fogadják el a belső ellenőrzési jelentést. 

Megkérdezte van-e még kérdés?  
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Mivel több kérdés nem volt, kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi 

gazdálkodásának áttekintéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést. 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta.  

 

17/2016. (VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

 Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi  

gazdálkodásának áttekintéséről 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2011-2015. évi gazdálkodásának 

áttekintéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

6. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda kertészszigeti tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek 

bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos működés ellenőrzéséről 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Belső ellenőrzési jelentés 

véleményezését a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti tanintézményénél 

(különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos működés 

ellenőrzéséről. A jelentést elfogadásra javasolja. 

 

Polyák Jánosné tag: A jelentés egyértelmű, nem okoz hátrányt és veszteséget a gyerekek 

szállítása.  

 

Földesi Györgyné elnök: Morálisan a helyzet háta mögé is lehet látni, majd ez kialakul később.  

 

Kláricz János polgármester: A későbbiekben útfelújítások fognak történni, vagy a Töviskes 

Szeghalom közötti utat, vagy a Kertészsziget Töviskes közötti útszakaszt javítják fel. 

Mindamellett, hogy nem jelent deficitet az utaztatás, a külön út sem lenne jelentős költség.  

Töviskesből utaztatnak óvodásokat Kertészszigetbe.   

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést, örül, hogy ez az anyag is elkészült.  

Megkérdezte van-e még valakinek hozzászólása?  

 

Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a belső ellenőrzési 

jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti 

tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a gazdaságos 

működés ellenőrzéséről. 

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 
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18/2016. (VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Belső ellenőrzési jelentés véleményezése a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

kertészszigeti tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával 

kapcsolatosan) a gazdaságos működés ellenőrzéséről 

A Gazdasági Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti 

tanintézményénél (különösen a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a 

gazdaságos működés ellenőrzéséről szóló Belső ellenőrzési jelentést. 

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

              Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

7. napirendi pont: Beszámoló véleményezése az önkormányzati adóigazgatással 

kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a beszámoló 

véleményezését az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi 

adókból származó bevételek alakulásáról.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az adóügyes kolleganő elkészítette a helyi adóval kapcsolatos 

feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló szöveges 

beszámolót, az adóslista pedig most került kiosztásra, amely azokat a magánszemélyeket 

tartalmazza, akik 50 ezer forint feletti tartozással bírnak, illetve azok a cégek, ahol 100 ezer 

forint feletti a tartozás.  

 

Polyák Jánosné tag: Az anyag nagyon jó, összesítve, és részletesen is magában foglal minden 

lényeges adatot, információt.  

 

Faluházi Sándor tag: Az anyag nagyon jó, részletes és érthető anyag. Az adóügyes láthatóan jól 

végzi a munkáját.  

 

Földesi Györgyné elnök: Az embereknek is érezni kell, hogy mint állampolgároknak nemcsak 

jogaik vannak, hanem kötelességük is. Amit pl. a kft-nél is hiányol, hogy nagyon sok a 

kintlévőség, és nem sok mindent tettek érte. Hiszen ha csak gyűlik, gyűlik az adósság sokkal 

nehezebb kilábalni belőle, mint folyamatosan eleget tenni a fizetési kötelezettségeknek.  

Nagyon szépnek találja a beszámolót, annak a bevezető részét és a táblázatokat is.  

Látszik, hogy jól haladnak a behajtások és a befizetések. Ha a testület is „számon kéri” azt, az 

adóügyes munkatárstól, hogy hogyan áll az önkormányzat adóbevétele, akkor határozottabban 

lehet fellépni a lakossággal szemben is.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az önkormányzati 

adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek 

alakulásáról szóló beszámolót.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 
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19/2016. (VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

 Beszámoló véleményezése az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról 

A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

  Pap-Szabó Katalin jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

8. napirendi pont: Tájékoztatás véleményezése Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi 

közfoglalkoztatási programjáról 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa 

Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjáról. 

 

Amikor javaslatot tett arra, hogy kerüljön napirendre a közfoglalkoztatással kapcsolatos 

tájékoztatás, arra gondolt, hogy milyen feladatokat szeretne végeztetni az önkormányzat a 

dolgozókkal, de így utólagosan sem tartja feleslegesnek a téma megtárgyalását.  

A közfoglalkoztatás célja az lenne, hogy visszavezesse a munkanélkülieket a munka világába, 

azonban röviden az a véleménye, hogy nem éri el a célját a közfoglalkoztatás. Tetemes 

összegekről van szó a beszámolóban, eszközök, védőital, munkaruha, munkaeszköz.  

Nagyon röviden csak néhány megjegyzése lenne a közfoglalkoztatás keretében végzett 

munkákról.  

Javasolja, hogy a temetőnél a kerítést szedjék fel, hagyjanak parkolásnak lehetőséget. 

A Jóléti horgásztó működtetését javasolná átadni a horgászegyesületnek. Beszéljék meg. 

A mezőgazdasági programban végzett munka érték, pénzben mérhető, legyen ez kimutatva. 

A játszótér ellenőrzése, karbantartása történjen meg, fessék le a fa részeket, ha lehet vegyenek 

új játékokat.  

Az Árpádsor utcai lakásokkal kapcsolatosan is lenne kérdése, hogyan halad a munka? 

A sportbüfénél is történtek felújítások, azonban a leállított oszlopok, nyílászárók még mindig 

nincsenek lefestve.  

Az ételszállítására használt kiskocsit nem tartja alkalmasnak, erre van egy autó is az 

önkormányzatnál, javasolja, hogy azt használják. 

Megkérdezte, hogy a Kovács Mihálynál végzett felújítás mit jelent.  

Megkérdezte, hogy az iskola mosdó felújításában hogyan vett részt az önkormányzat?  

 

Kláricz János polgármester: Azoknak a lakosoknak akiknek egészségügyi szempontból vagy a 

rokkantkocsival való közlekedés szempontjából a lakásba való fel és lejutás akadályozott, az 

önkormányzat segítséget nyújt. Kovács Mihálynál lakásfelújítást végeztek, mivel egészségügyi 

problémái voltak, illetve több lakosnál pedig épített az önkormányzat lejárót a rokkantkocsinak. 

Az iskola mosdónál csak az anyagot kapta az önkormányzat, a felújítási munkálatokat az 

önkormányzat végezte.  

 

Polyák Jánosné tag: A szennyvíztisztítónál lévő úttal kapcsolatosan kérdezett. Probléma volt az 

út helyreállítása. Kéri, hogy nézzék meg, most van a beruházás végével lehetőség arra, hogy 

visszaállítsák a járható utat. 

 

Kláricz János polgármester: Volt jelzés erre vonatkozóan, és egyeztetések is voltak már. 
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Földesi Györgyné elnök: Javasolja, hogy a probléma megoldására hívják össze az érintetteket, 

és beszéljék meg a mindenkinek megfelelő megoldást, helyreállítást.  

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község 

Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási programjáról szóló tájékoztatást.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 

 

20/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Tájékoztatás véleményezése Bucsa Község Önkormányzat 2015 évi közfoglalkoztatási 

programjáról 

A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatási 

programjáról szóló tájékoztatót. 

Felelős: Földesi Györgyné elnök 

  Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

9. napirendi pont: Bucsa község Településfejlesztési koncepciójának véleményezése 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, Bucsa község 

Településfejlesztési koncepciójának véleményezése napirendet.  

 

A Településfejlesztési koncepció már régebben is elkészült, nem lett elfogadva?  

 

Kláricz János polgármester: 2009 év végén a rendezési terv nem került elfogadásra. Jórészt a 

jogszabályi változások miatt. Első ütemben a szennyvízberuházáskor a szennyvíztisztító 

építésekor szembesült azzal az önkormányzat, hogy nincs elfogadott rendezési terve az adott 

helyre, majd döntött arról a testület hogy a település teljes bel- és külterületére kiterjesztve el 

kell készíteni a település rendezési tervét. A tervek elkészítéséhez a legfrissebb adatbázisból 

kell dolgozni. A megrendelés erre vonatkozik. 

 

Földesi Györgyné elnök: A terv elkészítése tehát szükséges, javasolja az előterjesztések 

elfogadását. 

 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa község 

Településfejlesztési koncepcióját.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 
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21/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa község Településfejlesztési koncepciójának véleményezése 

A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja - az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §-ában kapott 

felhatalmazás alapján – megtárgyalta és elfogadja a „Bucsa Község Településfejlesztési 

koncepciója - 2016” elnevezésű dokumentumot. 

Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke 

  Kláricz János - Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

10. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának, és településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

 

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, Bucsa község állami 

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és településrendezési tervkészítési célra történő 

megrendeléséről szóló tájékoztatást.  

 

Az előterjesztésben részletesen rögzítésre került az az összeg amibe kerül az adatbázis 

megrendelése. Az adatbázisra szükség van, kéri, hogy a Gazdasági Bizottság tagjai is vegyék 

tudomásul a megrendelést.  

 

Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-

testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázisának, és településrendezési tervkészítési célra történő megrendelését.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 

 

22/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Tájékoztatás Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendeléséről 

A Gazdasági Bizottság a Bucsa község állami ingatlan-nyilvántartás térképi adatbázisának, és 

településrendezési tervkészítési célra történő megrendelését tudomásul veszi. 

Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke 

  Kláricz János - Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

11. napirendi pont: Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós 

munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatosan 

  

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a Dózsa György utca 

ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatos 

tájékoztatást. Szeretné, ha a polgármester úr kiegészítené az előterjesztést.  

 

Kláricz János polgármester: Van egy olyan díjtétel a vízdíjban, amit az önkormányzat 

bevételként tervezhet  és van egy ún. díjhányad aminek bizonyos százalékából finanszírozzák 

a rekonstrukciókat,  így az Alföldvíz a keletkezett bevétellel szembe állítja majd a kiadásokat, 

a felújítás ennek a terhére fog történni. 

Az utca szórt köves szórással kerülne helyreállításra, majd mart aszfaltos felületet kapna. Jövő 

évben olyan állapotba kerülne, hogy aszfaltozható lehetne.  
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Meg fog jelenni egy olyan pályázat, amelyet az önkormányzatok konzorciuma vehet majd 

igénybe, és önkormányzati tulajdonú utak karbantartására, helyreállítására fogják használni.  

 

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést.  

Megkérdezte a bizottság tagjait van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a bizottság tagjait kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Dózsa György 

utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatos 

tájékoztatást.  

 

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

a következő határozatot hozta. 

 

23/2016.(VIII.24.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Tájékoztatás a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák költségeivel, a 

munkák ütemezésével kapcsolatosan 

A Gazdasági Bizottság a Dózsa György utca ivóvízhálózati rekonstrukciós munkák 

költségeivel, a munkák ütemezésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 

Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke 

  Kláricz János - Polgármester 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

  

      
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt 

a Gazdasági Bizottság ülést 16,40 órakor bezárta. 

 

  

kmf. 

 

 

 

 

                  Földesi Györgyné                                  Polyák Jánosné 

Gazdasági Bizottság elnöke                               jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                        a Gazdasági Bizottság tagja 

 

 

 

 

                Pap-Szabó Katalin   

                          jegyző  

  

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  

 

 


