Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-4/2016. iktatószám
4. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 23-án
(csütörtökön) délután 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi
Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt,
és a pénzügyi munkatársat Balázs Ferencnét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 fő képviselőből 6 fő képviselő jelen van. A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, amelyekhez még szeretne további napirendeket javasolni, úgy
mint, a 9./ Bejelentések napirendi pont kerül utolsónak:
9./ Bucsa község szennyvíztelep agglomerációja
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Döntés rendezvénysátrak karbantartási költségeihez, bővítéséhez való hozzájárulásról
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Hozzájárulás névhasználathoz a „MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft” társaság
létrehozásához
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bejelentések
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletének
megalkotásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló módosított
14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi I. félévi Munkatervének
megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
8/ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert megillető
cafetéria-juttatásról
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
9./ Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan
kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket a napirendi pontokat fogadják el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló
tájékoztatást.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulat Intéző
Bizottsága 2017. február 10-én ülésezett. Az elnök 2017. március 3-ra összehívta a közgyűlést
a 2016. évi beszámoló elfogadására és a szükséges döntések meghozatalára.
Benyújtásra került a képviselő-testület felhatalmazása alapján a külterületi helyi közutak
fejlesztése és önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzésére szóló pályázat (VP97.2.1-4.1.2-16) „Erőgép beszerzése Bucsán” címmel. Az igényelt támogatás összege: 9.204.158
Ft, Önerő: 1.022.684 Ft, a projekt teljes költsége: 10.226.842.- Ft.
Lehetőség nyílt pályázatot benyújtani a humán szolgáltatások fejlesztését célzó EFOP-1.5.3
illetve a humán kapacitások fejlesztését célzó EFOP-3.9.2 felhívásokra kedvezményezett
térségekben címmel. Ennek az előkészítése folyik, a pályázat benyújtása 2017. március 9. és
április 10. napja. Az egyik intézmény az óvoda lesz, a másik pedig a Közösségi Ház.
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A közművel és nem közművel összegyűjtött szennyvízdíjakról már konkrét számítást kapott az
önkormányzat az ALFÖLDVÍZ Zrt-től, valamint utóbbira, a nem közművel összegyűjtött
szennyvíz fogadására a vállalkozási szerződés megkötése is megtörtént. Az önkormányzatnak
is vannak még kiszállításai a közintézményektől, de ez mint tudjuk hamarosan megszűnik.
A Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2017. évi
költségvetésével kapcsolatosan szóban tájékoztatom a képviselőket.
2017. január 31-én Gyula Városházán volt a KBC újévi köszöntője és ez alkalommal kapunk
tájékoztatást a KBC jövőjéről.
Az önkormányzat tájékoztatást kapott arról, hogy az Európa Bizottság jóváhagyta a DAREH
nagyprojektet.
A szennyvíztelep melletti magánszeméllyel (Lévai Ferenccel) sajnos nem tudott egyeztetni,
mert nem tartózkodik itthon, de napirenden fogja tartani a kérdést a kerítés elhelyezésével
kapcsolatosan.
A Kossuth utcai telkekkel kapcsolatosan
Dr. Szabó Miklós ügyvéd úr készíti az anyagot a Sápi Lajosné és Bucsa Község Önkormányzata
közötti telkek cseréjével kapcsolatosan.
A Dózsa György utca munkaterületként való átadása február 22-én szerdán volt, ezt követően
fogják a lakosokat kiértesíteni a munka folyamatokról, a közlekedésről.
A Bucsa Sport Egyesület beszámolója március hónapban kerül megtartásra, szakosztályonként
fog elkészülni.
Ha a képviselők hallanák, hogy valamely rászoruló nem kapott tűzifát az önkormányzattól, az
azzal magyarázható, hogy elfogyott az önkormányzat tűzifája.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése
és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezését és elfogadását.
A Gazdasági Bizottság is véleményezte az anyagot, megkérdezte a bizottság elnökét milyen
álláspontot alakított ki a bizottság?
Földesi Györgyné képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság
megtárgyalta és Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi költségvetését 398.078.855.- forint
kiadással és bevétellel a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Megköszönte az elnök asszony tájékoztatását, megkérdezte a
képviselőket, kinek van kérdése, véleménye a napirenddel kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetését
elfogadta.
9/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi
költségvetését 398.078.855.- forint kiadással és bevétellel a konszolidált költségvetési
rendeletbe foglalva rendelet alkotásra elfogadásra javasolja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált
költségvetési rendeletének megalkotásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletének megalkotásáról.
A Gazdasági Bizottság véleményezte a 2017. évi költségvetést, kérte a Bizottság elnökét,
szíveskedjen tájékoztatni a testület tagjait, a bizottság álláspontjáról.
Földesi Györgyné képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság
megtárgyalta, és véleményezte Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi konszolidált
költségvetését, és 400.266.296 Ft kiadási és bevételi oldallal egyezően elfogadta, és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a Gazdasági Bizottság elnökének tájékoztatását.
Elmondta, hogy az önkormányzat tervez még egy tervezett fejlesztés a glóbusz kapcsán, de a
költségvetés tervezésekor még nem érkeztek meg ezek az adatok az önkormányzathoz, ezért
abban maradtak, hogy a félévet követő előirányzat módosításkor fognak erre visszatérni.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I, Fejezet
Általános rendelkezés

1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
II, Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet
szerint
400 266 296,- forint költségvetési bevétellel,
400 266 296,- forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.

3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését
378 782 179,- forint költségvetési bevétellel,
353 287 163,- forint költségvetési kiadással,
44 791 692,- forint intézményfinanszírozással kiadással,
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- 19 296 676,- forint költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 19 296 676 Ft költségvetési
egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklete III. Önkormányzatok rendkívüli
támogatása 1. pontja szerinti támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.
(4) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését
2 187 441,- működési célú támogatási bevétellel,
44 791 692,- forint intézményfinanszírozás bevétellel,
46 979 133,- forint költségvetési kiadással
állapítja meg.

4. §
A konszolidált költségvetési bevételek
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési

bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja
meg:
Adatok: forintban

I.

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

250 053 965

1. Önkormányzatok működési támogatásai

215 613 920

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről
II. Közhatalmi bevételek (B3)

34 440 045
24 540 000

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

3 600 000
18 000 000
2 400 000

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság)

0
540 000

III. Működési bevételek (B4)

19 812 605

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

21 384 972

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
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315 791 542

V.

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

VI. Felhalmozási bevételek (B5)

46 678 078
15 000 000

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)
VIII. Finanszírozási bevételek

3 500 000
65 178 078
380 969 620
19 296 676

1. Belföldi értékpapírok bevétele

0

2. Maradvány igénybevétele

19 296 676

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)
(2)

400 266 296

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet
szerint állapítja meg.

5. §
A konszolidált költségvetési kiadások

(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési kiadásainak,
működési és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

114 875 937
20 657 395

III. Dologi kiadás (K3)

53 760 524

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

31 157 000

V.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

106 187 292

Működési tartalék

2 000 000

Működési kiadások összesen (K1-K5)

326 638 148

VI. Beruházások (K6)

51 268 578

Szennyvíz beruházás (KEHOP)

44 669 554

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

150 000
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Pályázati önerő

4 400 000

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás

2 049 024
15 145 267

VII. Felújítások (K7)
Alföldvíz Zrt értéknövelő felújítása

2 000 000

Konyha felújítása

9 925 407

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás

3 219 860

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

0

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre

0

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

0

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

4. Lakástámogatások (otthonteremtési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

66 413 845

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

Finanszírozási kiadások (K9)

390 519 933
7 214 303

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

7 214 303

2. Hitelek törlesztése

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

400 266 296

6. §
(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2,
3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok szerinti
bontásban a 3.1. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladat nincs.
(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017/18/19. évi
alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.

7. §
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(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá
tartozó költségvetési szerve létszámát 2017. évre együttesen 71 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 200 fő.
8. §
(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató
mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott támogatásának
részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek
bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő
hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet
A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni
a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány
rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok
egymás között átcsoportosíthatók.
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(6) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
12. §
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a
polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2017. évi költségvetésről szóló
önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig
december 31–i hatállyal módosítja.
(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét követően
haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Záró rendelkezés
13. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell
alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2017. február 23.

Kláricz Jáno
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2017. február 24.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeiről szóló határozat elfogadását.
A középtávú terv elkészítés kötelező, amely elkészítési határideje évente legkésőbb a
költségvetési rendelet elfogadása. Hivatkozott jogszabály: az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A.§.
A középtávú terv elkészítésének célja, a költségvetés fenntarthatóságának biztosítása, ennek
érdekében felmérjük, hogy a költségvetési és az azt követő három évben tervszinten lesz-e
forrása az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeknek.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből
eredő fizetési kötelezettségeiről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2017-től -2020. évre szóló középtávú tervét,
Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés
a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Bucsa Község Önkormányzat középtávú terve 2017-2020 évekre
Megnevezés
Helyi adók
Önk. vagyon és az önk. megillető
vagyoni értékű jog értékesítéséből
vagy privatizációból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és
hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel
Részvények, részesedések
értékesítése
Vállalatértékesítésből, privatizációból
származó bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés
Saját bevételek (01+…+08)

Ssz.
01
02

Tárgyév 2017.
24 000 000

2018. év
24 000 000

Adatok: forintban
2019. év
2020. év
24 000 000
24 000 000

03
04

15 000 000

05
06
07
08

540 000

540 000

540 000

540 000

09

39 540 000

24 540 000

24 540 000

24 540 000
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Felvett hitel tőketartozása/év
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Kötvénytörlesztés /év
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség
Előző
év(ek)ben
keletkezett
tárgyévet
terhelő
fizetési
kötelezettség (10+…+13)

10
11
12
13
14

0

0

0

0

5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló módosított 14/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított 14/2014.(XI.11.)
önkormányzati rendelet módosítását.
A konyha intézmény létrehozásakor a 096015 kormányzati funkciót, a gyermekétkeztetés
köznevelési intézményben, ki kellett venni, azonban az önkormányzat a folyamatban lévő
konyha felújítása pályázatot csak ezen a kormányzati funkción tudja kezelni, és elszámolni.
A konyha mint épület nincs átadva hasznosításra, ezért a pályázat elszámolását az
önkormányzat fogja végigvezetni.
Egyeztetve a Belügyminisztériummal és a Magyar Államkincstárral a funkció kód Szervezeti
és Működési Szabályzatba való felvezetése szükséges, javaslom a rendelet módosítását.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat
módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet tervezete
Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésben kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 14/2014. (XI.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
(1) Az Ör. 7. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2. §
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(1) E rendelet 2017. március 1. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon
hatályát veszti.
(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Bucsa, 2017. február 23.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2017. február 24.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendelet módosításához
1. Társadalmi hatások
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen gazdasági és költségvetési hatásai
nincsenek.
3. Környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.
4. Egészségügyi hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi hatásai nincsenek.
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Az adminisztrációs terhek nem változtak.
6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következmények
A jogrendszer egységességének biztosítása, a magasabb szintű jogszabályok
rendelkezéseivel való összhang biztosítása érdekében, indokolt a rendelet megalkotása.
7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2017. február 23.
Pap-Szabó Katalin
jegyző
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7. melléklet
Bucsa Község Önkormányzata által használt kormányzati funkció kódok és
szakfeladatának rendje

I.

Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai

Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 2011. évi CLXXXIX. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Jövedéki adó beszedési számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Adóbírság beszedési számla:
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031284
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Egyéb közhatalmi bevételek:
54000117-11031318
MVH kifizetések alszámla:
54000117-11032876
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
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Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
Bucsa Község Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkció kódok
2017. március 1. napjától hatályos:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás és – működtetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
042180 Állat-egészségügy
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, átrakása
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság - egészségügyi gondozás
076062 Település – egészségügyi feladatok
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start- munkaprogram Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási minta program
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értéke
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5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi I. félévi
Munkatervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi I. félévi Munkatervének elfogadását.
A munkatervet az előterjesztés szerint javasolja elfogadni, megkérdezte a képviselőket, van-e
valakinek hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: A munkatervet az önkormányzat
felülvizsgálatával szeretné kiegészíteni, egyebekben elfogadásra javasolja.

adórendeletének

Kláricz János polgármester: A javaslatot elfogadja, de kéri, hogy a félév után vegyék napirendre
mert most folyik az iparűzési adó belső ellenőrzése, ezt követően javasolná.
A képviselők egyetértettek.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017 évi I. félévi
Munkatervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. évi I. félévi Munkaterve
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet
szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a polgármester
szabadságolási ütemtervének elfogadását.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény VII/A. fejezet 225/C. §
értelmében:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a
polgármester szabadságának ütemezését.
A polgármestert 2017. évben a jogszabályhely szerint a tárgyévben 40 nap szabadság illeti meg.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a polgármester szabadságolási ütemtervét.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
12/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
A polgármester szabadságolási ütemtervének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester szabadságolási
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja.
Szabadság kezdete

Szabadság vége

2017.04.03.
2017.06.12.
2017.08.14.
2017.12.22.

2017.04.14.
2016.06.30.
2017.08.25.
2017.12.29.

Mindösszesen:
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: folyamatos

Igénybe vett napok
száma
10
15
10
5
40

7. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testületének szabályzatát a polgármestert megillető cafetériajuttatásról.
A képviselő-testület, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény (Kttv.) 225/L. §-ára, valamint 151. §-ára, a polgármester részére cafetéria-juttatást
állapít meg, amelynek éves mértékét határozatban rögzíti.
A polgármester nem köztisztviselő, de megilletik azok a jogok, ami a köztisztviselőket, így a
cafetéria juttatás is ilyen juttatás, amit a testületnek el kell fogadni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szabályzatát a
polgármestert megillető cafetéria-juttatásról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
13/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község
Önkormányzat Polgármestere részére
1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria
juttatásának éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg.
2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés
mellékletét képező Cafetéria Szabályzatot.
3. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a
határozatban foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2017. évi
költségvetésben a juttatás fedezetét.
4. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az általános
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helyettes alpolgármestert a Cafetéria-Szabályzat aláírására.
Felelős: Képviselő-testület, jegyző
Határidő: 2017. március 31.
Felvett napirendi pontok:
9. napirendi pont: Ecsegfalva és Kertészsziget községek csatlakozása a Bucsai szennyvíz
agglomerációhoz
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket az Ecsegfalva és Kertészsziget
községes bucsai szennyvíz agglomerációhoz való csatlakozásáról.
Az előző együttes ülésen tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a két szomszédos település
Kertészsziget és Ecsegfalva területén összegyűjtött tisztítatlan szennyvíz a bucsai
szennyvízhálózaton keresztül a bucsai szennyvíztisztító telepre kerülne befogadásra.
Az pályázat lehetőségéről is tájékoztatta a képviselőket, most folynak az előkészületek.
A két település a csatlakozásról szóló pozitív döntésüket meghozták, a mai ülése bucsai
képviselők döntése születne meg.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés felteheti-e szavazásra a határozati javaslatot.
Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni aki hozzájárul Ecsegfalva és Kertészsziget települések területén
összegyűjtött tisztítatlan szennyvíz Bucsa szennyvíztisztító telepe befogadja be.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa község szennyvíztelep agglomerációja
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
b) pontja alapján az alábbi határozatot hozza:
-

-

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul, hogy- amennyiben a tervező
számításokkal alátámasztottan igazolja, hogy az Ecsegfalvai és a Kertészszigeti
szennyvízkibocsátás mennyiségét a Bucsai tisztító mű és a belső hálózat elbírjaEcsegfalva és Kertészsziget települések területén összegyűjtött tisztítatlan szennyvizet a
Bucsai szennyvízelvezető hálózaton keresztül a Bucsai szennyvíztisztító telep befogadja
Amennyiben a Bucsai szennyvíztisztító telep nem képes az Ecsegfalvai és Kertészszigeti
szennyvíz befogadására, tisztítására, abban az esetben Ecsegfalva és Kertészsziget
községek a beruházás részeként vállalják a Bucsai szennyvíztisztító telep kapacitásának
bővítését.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Dévaványai Önkormányzat
azzal kereste meg a bucsai, a kertészszigeti, az ecsegfalvi, a körösújfalusi önkormányzatot,
hogy a 2011 évben a LEADER pályázat keretében közösen vásárolt és azóta térítésmentesen
közösen használt rendezvénysátrak karbantartása költségeinek megosztására tegyen
javaslatot.
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A pályázat fenntartási ideje 2016 őszén lejárt, hamarosan az utolsó ellenőrzés is
bekövetkezik. Eddig a sátrakat minden önkormányzat térítésmentesen használta, az öt év
fenntartási idő lejárt, a sátrak karbantartásra szorulnak, illetve bővíteni szeretnék a nagyobb
sátrakat.
Egyik javaslat az, hogy a sátrak karbantartásainak a költségét az eszközöket közösen
használó önkormányzatok közösen, lakosságarányosan térítsék meg, ezt követően
térítésmentesen használhatják. Vagy, a sátrak karbantartási költségeihez nem járulnak hozzá
az önkormányzatok, de azokat bérleti díj ellenében a későbbiekben is használhatják.
Javasolja, hogy a sátrak karbantartási költségeihez az önkormányzat lakosságarányosan
járuljon hozzá. Ugyanilyen formában térítésmentesen vegye igénybe az önkormányzat.
Megkérdezte a képviselőket, mi a véleményük.
A képviselők egyhangúlag egyetértettek azzal, hogy a rendezvénysátrak karbantartásainak
költségeihez az önkormányzat lakosságarányosan járuljon hozzá.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki
egyetért azzal, hogy a Dévaványa Város Önkormányzat által gesztorált rendezvénysátrak
karbantartása költségeihez Bucsa Község Önkormányzata lakosságarányosan járuljon hozzá.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Döntés rendezvénysátrak karbantartási költségeihez, bővítéséhez való hozzájárulásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a dévaványai önkormányzatnál lévő
rendezvénysátrak karbantartási költségeit lakosságarányosan vállalja. Továbbá a tervezett
bővítések költségeihez is lakosságarányosan kíván hozzájárulni.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a MOL Nyrt levelét, amelyben a MOL azzal kereste
fel Bucsa Község Önkormányzatát, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a „Bucsa”
településnév használatához a társaság által alapítandó „MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós
Kft” bejegyeztetéséhez.
A település közigazgatási területét érinti a dolog, nem lehet tudni előre, hogy milyen eredménye
lesz majd a kutatásoknak. Ennek az a lényege, hogy a bányahivatal engedélyezte a
kutatófúrásokat, amennyiben a MOL gazdaságilag lát eredményes kitermelést, akkor elkezdi.
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a Bucsa településnév használatához.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés felteheti-e szavazásra a határozati javaslatot.
A képviselők egyetértettek.
Kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni aki hozzájárul a MOL Nyrt által alapítandó koncessziós társaság
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„MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft” elnevezésben a „Bucsa” településnév
használatához.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2017.(II.23.) Képviselő-testületi határozat
Hozzájárulás névhasználathoz a „MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft” társaság
létrehozásához
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a MOL Nyrt által
alapítandó koncessziós társaságát „MOL Bucsa Szénhidrogén Koncessziós Kft”-nek
nevezze el.
A Képviselő-testült felhatalmazza a Polgármestert a „Bucsa” településnév cégnévben való
szerepeltetésével kapcsolatosan eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: folyamatos
Kláricz János polgármester: A képviselők részére bocsátotta azt a listát, amely az
önkormányzat által készíttetett ingatlan értékbecsléseket tartalmazza.
Eddigi értékbecslések készültek a Bucsa, Ady E. u. 32 szám alatti, a Bucsa, Kossuth u. 43.,
a Bucsa, Kossuth u. 23/a., a Bucsa, Kossuth tér 3, és a bucsai 1801 hrsz ingatlanokra.
2 millió forintos értékhatárt meghaladó értékbecslésnek 40.000 Ft-os díja van, az az alatti
25.000 Ft-os díja van.
Földesi Györgyné képviselő: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolásával kapcsolatosan
kérdezett. Nagyon eltelt az idő.
Kláricz János polgármester: Szándékában állt erről szólni, ugyanis az előző rendkívüli
ülésen, ahol a képviselő asszony nem tudták elérni, a kft ügyével kapcsolatosan történt egy
adás-vételi szerződés megkötése, az önkormányzat megvásárolta a kft tulajdonát képező
szippantó tartályt oly módon, hogy 650.000 Ft készpénz, és az efeletti részt az önkormányzat
részére fennálló adóssága terhére írták jóvá.
A végelszámoló Ifj. Gyarmati Imre naponta foglalkozik a kft ügyével. Megállapodás is
született a Nagykun Környezetvédelmi Kft-vel, ami a teljes adósságot oly módon megoldja,
hogy a kukás autó a kft tulajdonába kerül, és a december 30-ig végzett 21 ürítési napon
végzett szolgáltatást a BUCSA-ÉP Kft végezte, a kettő összege teljes egészében lefedte az
adósságot. 3.400.000 Ft a kukásautó vételára.
A kft vagyonelemei felmérésre kerültek, elkészült a leltár, a következő ülésen szeretné úgy a
testület elé napirendre tűzni azt, hogy a kft adósságával szembe állítani a kft vagyonelemeit,
és rendezni. Halad az ügy, de lassabban mint tervezték. A könyvelő váltás sem ment végbe,
de megállapodás született, elkészültek a tavaly évi záró mérlegek.
Sajnos egy hibát elkövettek, december 30. napjával kezdődött meg a végelszámolás, de a
december 31. napos, és ezt kell megoldani.
Amint tárgyalható anyag lesz egy egész testületi ülést is megér, illetve a Gazdasági Bizottság
is véleményezi az előterjesztést.
Földesi Györgyné képviselő: A beszámoló elkészítésére 30 nap áll rendelkezésre, ez már
eltelt, majdnem kétszer is.
Kláricz János polgármester: A Magyar Energetikai és Közmű Szabályozási Hivatal szedné a
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díjakat. A szerződéses kötelem miatt a végelszámolás nem végbevihető. Ügyvédúrral fognak
még erről beszélni.
Földesi Györgyné képviselő: Évek óta nagyon sok ügyvédi díjat fizettek. Nem is érti ezt.
Megkérdezte, hogy a polgármester úrban nem merült fel a hűtlen kezelés gondolata?
Kláricz János polgármester: Mire gondol a képviselő asszony? Konkrétummal alá tudja
támasztani?
Földesi Györgyné képviselő: Az kft egész működésére gondol. Erőteljesen felmerül bennem
a hűtlen kezelés gondolata.
Arra gondol, hogy a gazdaságos működés alapelveinek megfelelő volt-e a munkavégzés.
Sokallja a könyvelési díjat, a havi rendszerességű ügyvédi munkadíjat is sokallta. Véleménye
szerint fedi a hűtlen kezelést.
Kláricz János polgármester: Ha ez felmerült, akkor kezdeményezni kell valamit, legyen
indítványa.
Földesi Györgyné képviselő: Most csak annyit kérdezett, hogy felmerült-e a polgármester
úrban a hűtlen kezelés gondolata? Azért kérdezi, mert többet tud a polgármester úr a kft
működéséről.
Kláricz János polgármester: Más aspektusból közelíti meg a történetet. A kft-t évek óta olyan
feladat elvégzésére tartották fenn, ami egyszerűen veszteséges szolgáltatás volt. Évek óta
csak a kft munkavégzésében tudták elgondolni a település vezetői ezt a kötelező szolgáltatást,
akkor ha elkészült a vizsgálat, ez a hűtlen kezelésre szóló elgondolás miért nem került bele.
Földesi Györgyné képviselő: Annyit kérdez, hogy felmerült-e?
Kláricz János polgármester: A maga részéről nem merült fel. De ha felmerül ilyen a képviselő
asszonyban, akkor vizsgálják meg ezt a gondolatot, mert a továbbiakban, ha lezajlik a
végelszámolás, akkor már nem fognak ilyet tárgyalni.
Az ügyvéd úrnak nem ez lesz a feladata, hogy a kft havi működéséhez szükséges kiadásokat
vizsgálja, az a feladata, hogy a végelszámolást elvégezze.
Szeretné, ha mindenkiben tudatosulna, hogy a képviselő-testület felelőssége is az, hogy
hogyan zajlik majd le a végelszámolás.
Káricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és mivel több napirendi pont,
kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést 17,15 órakor bezárta.
kmf.
Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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