Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
993-4/2018. iktatószám
4. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2018.
május 29-én(kedden) délután 16,00 órakor megtartottnyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Faluházi Sándor, Fehér Lászlóné,
Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester,
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző
asszonyt, a pénzügyes munkatársat Balázs Ferencnét, és Kláricz János polgármester urat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból5 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 5 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Polyák Jánosnébizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Polyák Jánosné
tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Polyák Jánosné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési rendelete módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
4./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
7./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek más
javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
előirányzat módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
A pénzügyi munkatárs által elkészített az anyagot a bizottság tagjai írásban megkapták, azt
megismerték.Megkérdezte a pénzügyi munkatársat, szeretné-e kiegészíteni az előirányzat
módosításhoz kapcsolódó előterjesztést.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az előirányzat módosításokban nagy összegek
szerepelnek, de minden ilyen nagyobb összeget a közfoglalkoztatási programmal lehet
magyarázni. Az önkormányzat megkapja előre három hónapra a különböző programelemekre
a támogatást, három havi bért, három havi járulékot, majd a könyvelés részéről meg kell
tervezni az áthúzódó kiadásokat.
2017. október 27-én már módosította az önkormányzat a 2017. évi költségvetést, a mostani
módosítás már csak az év végi kisebb finomításokat tartalmazzák.
Fontos, hogy az intézményeknél ne legyen magasabb a finanszírozás 100 %-nál, év elején ha
kapott az intézmény keresetkiegészítést abból lehet maradványa.
Közhatalmi bevételeknél magasabb bevétel a tervezettnél, sokat jelentett az adónál a revizió,
valamint érkezett az önkormányzathoz év végén két pályázatból származó bevétel is,
amelyekkel a költségvetést meg kell módosítani.
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A tartalékban vannak még nagyobb összegek, de ezeket csak az adott feladatra lehet elkölteni.
Kertészsziget Község Önkormányzata nem teljesítette sem a közös hivatalnál, sem az
óvodánál a fennálló pénzügyi kötelezettségeit, a Közös 2.327.000 Ft-tal tartozik, az óvodánál
pedig 4.358.000 Ft-tal.
A lakáseladás nem valósult meg, a 17 millió forintos BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-t részéről a
tartozás nem folyt be. Az önkormányzat adott a Református Egyház részére, és a
sportegyesület részére kölcsönt.
Földesi Györgyné elnök: A Közös Önkormányzati Hivatal és Bucsa Község Önkormányzata
alkotja a konszolidált költségvetést.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólás?
A Bizottság tagjai részéről kérdés és hozzászólás nem volt.
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése
előirányzat módosítását 47 578 667 Ft-tal kiadási és bevételi oldalon egyezően kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
4/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési rendelete módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2017. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon 47 578 667 Ft fő összegben
határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
módosított előirányzat költségvetési rendeletbe beépítését.
Határidő: azonnal
Felelős:
Földesi Györgyné - GB Elnöke
Balázs Ferencné – pénzügyi főmunkatárs
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017 évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
A pénzügyi munkatárs elmondta, hogy melyek voltak a nagyobb módosítást jelentő tételek.
Jelentősek a közmunka programból származó bevételek.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi
költségvetése előirányzat módosítását 877 715 877 Ft kiadási és bevételi oldalon egyezően kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
5/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2017. évi módosított költségvetés
fő összegét bevétellel kiadással egyezően 3 578 317 Ft növekedéssel javasolja elfogadni.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 877 715 877 Ft-ra módosul
kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
A Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetési rendeletet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési
rendeletének módosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletének módosítása véleményezését.
A pénzügyi munkatárs kiegészítette az írásban kiadott anyagot, tájékoztatta a bizottság tagjait
a főbb előirányzat változásokról.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi
konszolidált költségvetése előirányzat módosítását, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
6/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2017. évi módosított konszolidált
költségvetés fő összegét bevétellel kiadással egyezően 3 329 818 Ft növekedéssel
javasolja elfogadni.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 880 342 840 Ft-ra módosul
kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
A Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2017. évi konszolidált költségvetési rendeletet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
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4. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadásának véleményezését.
A pénzügyi előadó az anyagot részletesen előterjesztette.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a
képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi
zárszámadását, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
7/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadását
46 323 474 Ft bevétellel 97.4%-os teljesítéssel, 45 089 031 Ft kiadással 94,8%-os
teljesítéssel, 1 234 443 Ft maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi zárszámadásának véleményezését.
A pénzügyi munkatárs elkészítette az anyagot, azt a bizottság tagjai megismerték.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi zárszámadását,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
8/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadását
842 897 357 Ft bevétellel 96 %-os teljesítéssel, 797 314 503 Ft kiadással 90,8%-os
teljesítéssel, 45 582 854 Ft maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
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6. napirendi pont: Bucsa Község
zárszámadásának véleményezése

Önkormányzat

2017.

évi

konszolidált

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi konszolidált zárszámadásának véleményezését.
A pénzügyi munkatárs elkészítette az anyagot, azt a bizottság tagjai megismerték.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi konszolidált
zárszámadását, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
9/2018.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi konszolidált zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsa Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadását
844 269 127 Ft bevétellel 95,9 %-os teljesítéssel, 797 451 830 Ft kiadással 90,6 %-os
teljesítéssel, 46 817 297 Ft maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
Földesi Györgyné elnök: A 4. napirendi pontnál Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál a
2017 évi záró pénzkészlet 691.401 Ft, a pénzmaradvány pedig 1.234.443 Ft, melyet javasol a
pénzügyi bér és járulékainak felhasználására.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a likviditási hitel miért mutat olyan magas összeget.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Amikor az önkormányzat használja a hitelt az mindig
göngyölítve jelenik meg a könyvelésben, azért tűnik olyan soknak. A kincstár ezt a
könyvelési módot fogadja el. A folyószámla hitel csak az év végével december 30. napjával
nullázódik.
Amikor a negyedéves kimutatást fogja bemutatni a bizottságnak, akkor lehetséges egyenleget
mutatni a felhasználásról.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a válaszadást.
Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy vizsgálatot szeretne végezni a
közmunkaprogramban a gyümölcsös telepítésével, fejlődésével kapcsolatosan. Szeretné majd
a gyümölcsöst szépnek látni.
Felkérte a pénzügyi munkatársat, hogy dolgozza ki a pénzügyi anyagot.
2018 március 7-én vásárolt az önkormányzat 5000 darab gyümölcsalanyt, és 2017. március
16-én pedig 5,5 millió forint összegben. Megközelítőleg 10 millió forintot költött az
önkormányzat gyümölcsfára.
Szeretné, ha a gyümölcsfák megfelelően lennének kezelve, fejlődnének, gyümölcsöznének.
Tájékoztatja a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy ellenőrizni kívánja a közmunka programon
belül a gyümölcsös telepítését. Ha az anyag elkészült, bizottsági ülés elé terjeszti.
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Kláricz János polgármester: 2016. évben indult a telepítési program a közfoglalkoztatási
programon belül a Békés Megyei Kormányhivatal előzetes engedélyével, amelyben az lett
vállalva, hogy 2016 évre 5 évre egy közel tízhektáros gyümölcsöst próbál az önkormányzat
létrehozni, ami a későbbiekben egy szociális szövetkezet alakításához alkalmas lesz.
Az idei évben ennek a programnak a második üteme történt, mint ahogy a tavalyi évben
alanyi ültetést követően szemoltással kerültek a gyümölcsfák kihelyezésre. A tavalyi évben is
tavasszal ültettek, és akkor szerencsésebb volt az időjárás, és viszonylag nagy számban meg is
fakadtak a fák.
Az idei évben 1500 tő kiültetés után megállították a munkát, mert látszott, hogy sem a
locsolást, sem az egyéb munkálatokat nem tudták a közfoglalkoztatottak elvégezni, amit a
csemeték kívánnának. A szerződések úgy van kötve a vállalkozóval, hogy a gyümölcs
ültetését követő kettő évben a vállalkozó vállalta, hogy a nem megfakadó alanyokat
folyamatában pótolja. Ez összesen 11 000 darab gyümölcsfát jelent, ami remények szerint egy
10 hektáros területen fog elhelyezkedni, és az idei földalapú támogatás igénylésénél is
zöldítésként jelenik meg. Többlet támogatásra azonban még nem jogosult az önkormányzat,
mert ahhoz megadott tőállománnyal és egyéb más jogosítványokkal kell rendelkezni. A
terület átminősítése gyümölcsössé tehát még nem történt meg, mivel az átminősítésnek
feltételei vannak.
Az idei ültetés valóban nem volt sikeres, de mielőbb bármilyen következtetést levonnak azt
tudni kell, hogy a közfoglalkoztatási programok az adott év februárjában indulnak, és a
következő év februárban érnek véget. A kihelyezett 1500 tőalanyból látni fogják, hogy
mennyi az amely kellően alkalmas lesz arra, hogy az elvárt gyümölcsfát kapja az
önkormányzat, és még két éve van az önkormányzatnak ahhoz, hogy gyümölcsössé át
lehessen minősíteni a területet.
2016 évben, amikor az első közfoglalkoztatási programok elindította az önkormányzat egy
tervtárgyaláson kellett részt venni, ahol képviselte az önkormányzatot, és a kormányhivatal
maximálisan támogatólag lépett fel a tevékenységet illetően. Sőt ezt megelőzően egy fél évvel
ösztönözték az önkormányzatot arra, hogy valamilyen tartós és jövedelemtermelő
értékteremtő beruházásokat próbáljanak végezni. Ennek okán indult el 2015 évben a kender
termesztés is, egész megyében 100 hektáron kellett tevékenykedni az önkormányzatoknak. A
kender termesztés azonban valószínűleg a talajadottságok miatt is, egyik évben viszonylag
kedvezően alakult másik évben katasztrofális volt, sajnos még a tűzrevaló hasznosításával
sem tudta az önkormányzat elérni a célját, amit az azt megelőző évben kényelmesen ki tudtak
venni. 2017 évtől a gyümölcsössel, a gesztenyefasorral, és a kertészeti tevékenységgel
összefüggésben megbízási szerződésben áll az önkormányzat Koch Csaba növényorvossal,
akitől azt várják, hogy a tavalyi sikeres telepítés az idén gyümölcsösként tudjon funkcionálni.
A terület körbekerítését is szerették volna elvégezni, de az az idén nem engedélyezték. Jövő
évben még amennyiben várható, hogy lesz közfoglalkoztatás, nagyon fontos, hogy a
területkörbekerítéssel a vadkártól megóvható legyen. A kötött szerződések a két évi pótlást
tartalmazzák. Tavalyi évben 90 %-ban megfakadtak a gyümölcsfák, ezek egy iskolában le is
vannak telepítve, és a kimenő alanyokat tudják pótolni. A pénzügyi részét akkor a Gazdasági
Bizottság majd áttekinti.
Helyi őstermelőtől vásárolta a gyümölcsfákat az önkormányzat.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy az önkormányzat a pályázatban milyen
kötelezettséget vállalt. Ha az önkormányzat telepít, de nem fakad meg a gyümölcsfa, akkor
milyen felelőssége van, kártérítés van-e?
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Kláricz János polgármester: Nem vállalt az önkormányzat felelősséget, csak saját maga felé,
hiszen nagy volumenű, egy tízmillió forintos beruházásnak nem lehet a végeredménye az,
hogy nem végzett az önkormányzat semmit.
A közfoglalkoztatásban, mint ahogy a tavalyi évben is az ütemezett termésmennyiség nem
jelent meg, sajnos a virágzás és egyéb időszakban jelentős jégkár keletkezett, ez előfordulhat.
Nincs olyan kötelezettség, hogy sikertelenség esetén az önkormányzatnak pénzt kellene
visszafizetnie.
Polyák Jánosné tag: A terület átminősítésével kapcsolatosan nagyon alaposan át kell
gondolni, mert ha mégsem lesz a területből gyümölcsös, akkor nagyon sokba kerül a
visszaminősítés.
Kláricz János polgármester: Amikor az idei évben elindultak a telepítések, sajnos a
közfoglalkoztatásra jellemző módon folyt a munka, és nem volt elég a csapadék sem. Nem
sikerült jól az ültetés.
Polyák Jánosné tag: A kormány támogatja ezt a programot, sok pénzt kapnak a
megvalósításra, a közfoglalkoztatottaktól is elvárható lenne, hogy megfelelően álljanak hozzá
a munkához, megfelelő mértékben kezeljék a földterületet, és a fákat. Ha 10 milliót költ az
önkormányzat gyümölcsfákra, akkor meg kell követelni az eredményes munkavégzést.
Javasolja, hogy építsenek be még egy vezetői létszámot, valakit fizessenek meg azért, hogy a
közfoglalkoztatottaktól megkövetelje a hatékonyabb munkát.
A gyümölcsfák sajnos gazban vannak, a munkát folyamatosan végezni kellene.
Szeretné jelezni, hogy a Bocskai utca végén nehezen lehet közlekedni traktorral,
munkagépekkel. A fák lombjai, az útszéli cserjék akadályozzák a közlekedést.
Kláricz János polgármester: A foglalkoztatási statisztikai adatok hozzák azt, amit elvárt a
kormány. Jövőre drasztikus létszámcsökkentés lesz a közfoglalkoztatás terén.
De mindaddig, amíg az önkormányzatnak egy kapott létszámot fenn kell tartani, és igazán
szankcionálni (elbocsátani) sem lehet. „két tűz között van az önkormányzat.”
Igazat ad, hogy hatékonyabb munkavégzést kellene elvárni.
A jelzett útszakasz járhatósága szempontjából az árokszelvényt és a vadszilvafákat valóban ki
kell takarítani. Szűk az az útszakasz, személygépkocsival lehet csak eljárni.
Polyák Jánosné tag: Nem az út hangulatát szeretné megszüntetni, mert az valóban szép így, de
nem jól járható, zavaró. Kezelni kellene a területet, le kellene vágni a fáknak az útra behajló
ágait.
Kláricz János polgármester: Volt már ritkítása a lomkoronának, az ott lakók meg is jegyezték,
hogy mit csinál az önkormányzat, de valóban akadályozza a mezőgazdasági járművek
közlekedését.
Polyák Jánosné tag: Az utakat járhatóvá kell tenni, azok javítása, és állapota fontos. Erre több
figyelmet kell fordítani.
A kérdése első részére kapott választ meghallgatja, de azt elfogadni továbbra sem tudja, hogy
az önkormányzatnak mindenkit foglalkoztatni kell. Egyetértene inkább azzal, hogy
foglalkoztasson az önkormányzat 10 fővel kevesebb személyt, de csak azokat foglalkoztassa,
akik valóban dolgozni akarnak. Ha kevesebben lennének, hatékonyabban menne a munka.
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Fehér Lászlóné tag: Ha drasztikusan csökken a közfoglalkoztatotti létszám, akkor azok, akik
dolgozni akarnak, el fognak menni máshová, és újra azok maradnak a közfoglalkoztatásban,
akik nem akarnak dolgozni.
Továbbá ha bekövetkezik, hogy le kell csökkenteni a közfoglalkoztatotti létszámot, valószínű
hogy ez a projekt fog háttérbe szorulni.
Megkérdezte, hogy nem lehetett volna gyümölcsfát venni, és nem alanyt?
Kláricz János polgármester: Amikor megversenyeztették a beszerzéseket, a facsemetére senki
nem vállalt pótlási garanciát, ha megfakad rendben van, ha nem fakad meg, nincs pótlás, az
már veszteség.
Minden kereskedő, aki már egy oltványt felnevelt, az utókövetésre már nem vállal semmi
nemű garanciát.
Véleménye szerint előnyös szerződést kötött az önkormányzat azzal, hogy alanyt vásárolt, és
biztosított a pótlás.
Fehér Lászlóné tag: Azt később fogják meglátni, hogy előnyös lesz-e a szerződés, és ez
nemcsak a növényorvos jelenlétén múlik. A gyümölcsfákat ápolni kell, és öntözni kell.
Kíváncsi lesz, hogy mi lesz ebből a gyümölcsöskertből.
Földesi Györgyné elnök: Ez egy téma a közmunka programból, lesz még több téma is. Nem
tud arról, hogy megversenyeztette volna az önkormányzat az oltványok beszerzését. Csak azt
hallotta, hogy a vállalkozótól megvásárolta az önkormányzat
Kláricz János polgármester: A közfoglalkoztatási programot a benyújtásakor kell
árajánlatokkal alátámasztani.
Földesi Györgyné elnök: Az áru minőségét tartja kevésnek ahhoz, mint amennyit fizetett
volna az önkormányzat érte. Ki dönti el azt, hogy melyik vállalkozótól vásárol az
önkormányzat tízmillió forintért gyümölcsfát.
Kláricz János polgármester: Más esetben is ilyen nagy tételben vásárol az önkormányzat, úgy
mint cementet, vagy sódert, vagy faanyagot, vagy más anyagot is vásárol tízmillió forintért.
Földesi Györgyné elnök: Most azonban ezzel foglalkoznak, de még mindig nem érti, hogy ki
döntötte el, Bucsa Község Önkormányzata, vagy a kormányhivatalban döntötték el.
Kláricz János polgármester: Az árajánlat döntötte el, az alacsonyabb ár.
Földesi Györgyné elnök: Az árut a kormányhivatalban nem látják. Továbbra is az ár érték
arányt nem tartja megfelelőnek, valamint az áru minőségét is gyengébbnek találja, mint
amekkora összeget fizetett érte az önkormányzat.
Polyák Jánosné tag: A temetőben vannak üvegek, mécsesek összegyűjtve. Kéri, hogy
intézkedjenek az elszállításáról.
Fehér Lászlóné tag: Csak megerősíteni tudja, hogy ez a mécses hulladék már szinte
kegyeletsértő azok számára, akiknek közel van a szerette sírjához. Intézkedni kellett volna
már régen.
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Földesi Györgyné elnök: Valóban ott volt a temetőben a hulladék, de jó hírt szeretne közölni,
elszállították a mécseseket az elmúlt héten pénteken.
Megkérdezte van-e még kérdés, és hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt megköszönte a Gazdasági Bizottság tagjainak az
ülésen való részvételt, és az ülést 17,10órakor bezárta.

kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Polyák Jánosné
jegyzőkönyv hitelesítő

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető

10

