Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
784-5/2016. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának
2016. szeptember 28-án (szerdán) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Fehér Lászlóné, Polyák Jánosné
tagok
Távol maradt: Mogyorósi Anikó tag
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi
ügyintéző
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, és Pap-Szabó
Katalin jegyző asszonyt és Balázs Ferencné pénzügyi ügyintézőt.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 4 fő jelen van, hiányzik 1 tag, a döntésben résztvevők száma 4 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Fehér Lászlóné bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Fehér Lászlóné
tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Fehér Lászlóné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat, melyeket további két napirendi
ponttal szeretne még a kiegészíteni:
12./ Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított
Gördülő fejlesztési terv véleményezése a 2017-2031. időszakra vonatkozóan
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ A DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és
díjpolitikájára vonatkozó előterjesztés véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
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Kiküldött napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti az önkormányzati
ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó pályázat véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtása véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A polgármester életbiztosítási szerződésének értéknövelése véleményezése
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
6./ A 2016. évi falunap értékelése véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek
vizsgálata véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával
kapcsolatos tájékoztatás véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Belső ellenőrzési ütemterv módosítása véleményezése
Előadó: Pap-Szabó Katalin jegyző
11./ Ingatlan vásárlások, ingyenes önkormányzati tulajdoban adások, önkormányzati ingatlan
csere véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bejelentések
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 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1. napirendi pont: Tájékoztatás a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti
az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat
benyújtásáról
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást az
önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról
Az előterjesztést és a kormányrendeletet áttekintve a bizottsági tagok tájékoztatást kaphattak
ASP rendszerhez való csatlakozásról, a 3000 fő lakosságszámot meg nem haladó
önkormányzatok tekintetében.
Az ASP (Application Service Provider) rendszer egy alkalmazásokat támogató keretrendszer.
Kérte a jegyző asszonyt, szíveskedjen kiegészíteni az írásos napirendet.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Január 1-jétől kötelezően kettő szakrendszer kerül bevezetésre az
önkormányzati adórendszer, és gazdálkodási rendszer. Egy pályázati lehetőséget is
kihasználva - a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programok (KÖFOP)
keretében megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra fog Bucsa Község
Önkormányzata pályázatot benyújtani, Kertészsziget és Bucsa vonatkozásában, mivel a közös
hivatalt működtető települések esetén a székhely önkormányzata jogosult a pályázat
benyújtására.
A megpályázott összeg 6.000.000 Ft lesz.
Földesi Györgyné elnök: A csatlakozás kötelező, pályázni az európai uniós forrásból lehet.
Javasolja az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtását.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e kérdés, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a bizottság a képviselőt-estült felé javasolja az
ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
24/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
Tájékoztatás a Kormány 257/2016.(VIII.31.) Korm rendelete szerinti az önkormányzati
ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges pályázat benyújtásáról
A Gazdasági Bizottság az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz
szükséges pályázat benyújtásával egyetért, javasolja a képviselő-testület felé a határozat
meghozatalát.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó
pályázat véleményezése
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Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésére benyújtandó pályázat véleményezését. A polgármester
úr nem tud jelen lenni az ülésen, konkrét számadatok nem készültek, a bizottság ezek
hiányában nem tudja kialakítani a véleményét.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Elmondja, hogy a rendkívüli támogatásra a HÉSZ
elkészítésével kapcsolatos 6.000.000 Ft-os számlát, a települési szilárd hulladék
ártalmatlanításával összefüggő számlákat, ez kb 720.000 Ft, és a talajvízfigyelő kutak
mérésével kapcsolatos számlákat tervezik benyújtani, ez utóbbi összesen kb: 220.000 Ft, így
összességében 7 millió forint körüli lesz az az összeg, amire az önkormányzat benyújtaná a
pályázatát.
Fehér Lászlóné tag: Adatok nélkül a bizottság nem tud állást foglalni. Nyilván már készülni
kellett volna erre a pályázatra, hiszen a határidő holnap jár le.
Polyák Jánosné tag: Nem készültek számítások, a pályázat benyújtási határideje szeptember
30, elviekben nyilván támogatja a bizottság a pályázat benyújtását, de jó lenne számadatokat
is tudni konkrétan.
Földesi Györgyné elnök: A napirendet már nem tudják elhalasztani, mert a határidő lejár, a
pályázatot be kell nyújtani.
A bizottság nem tud miről dönteni, de elviekben támogatja a pályázat benyújtását.
Javasolja, hogy ilyen értelmű döntést hozzanak a Gazdasági Bizottság tagjai.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
25/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére
benyújtandó pályázat véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elviekben támogatja a rendkívüli
önkormányzati támogatás igénylésér benyújtandó pályázatot, de kéri, hogy a
későbbiekben kapjon a Gazdasági Bizottság a pályázat számadatairól konkrét kimutatást.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
3./ napirendi pont: A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
pályázat benyújtása véleményezését.
Az előterjesztés tartalmazza a pályázat benyújtásával kapcsolatos törvényi hivatkozásokat, de
konkrét adatokat nem.
Kéri a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni.
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Pap-Szabó Katalin jegyző: Az idén, eltérően a tavalyi évhez a jogosultságot nem a
lakásfenntartási támogatás adja, hanem a 2015. évi közfoglalkoztatotti átlaglétszám és a 80
éven felüliek létszáma. Ez a szám 186 fő + 66 fő összesen 252 fő, 2 q igényelhető
személyenként, így az igénylésen 504 m3-t lehet rögzíteni.
A saját erő 1000 Ft+áfa, plusz a szállítási költség, ami a települési támogatás terhére
elszámolható így nem terheli az önkormányzat költségvetését.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy mekkora összeg a szállítási költség, és azt
milyen forrásból fogja az önkormányzat fedezni? Az előterjesztés nem tartalmaz konkrét
adatokat, pedig erre szükség lenne. Nem arról van szó, hogy a bizottság nem támogatja
elviekben a szociális tűzifa pályázat benyújtását, hiszen mást nem tehet, mert a tűzifa
igénylése határideje is nagyon szűkös.
Fehér Lászlóné tag: Elviekben támogatja a pályázatot, de fontos lenne tudni a saját erő
összegét, és a szállítási költség összegét is.
Polyák Jánosné tag: Számadatok nélkül csak elvi döntést tud hozni a bizottság, a pályázat
benyújtását támogatja.
Balázs Ferencné pénzügyi ügyintéző: A szociális tűzifa költsége nem az idei költségvetést
fogja terhelni, a saját erő pedig a települési támogatás keret terhére elszámolható.
Földesi Györgyné elnök: Kérte, hogy a bizottság legyen máskor jobban tájékoztatva,
készüljön konkrét számítás, hiszen csak ennek birtokában tudnak megnyugtatóan állást
foglalni.
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázat benyújtásával egyetért.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
26/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatás pályázat benyújtása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elviekben támogatja a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás pályázat benyújtását, de kéri, hogy a későbbiekben kapjon a Gazdasági
Bizottság a pályázat számadatairól konkrét kimutatást.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
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4./ napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról szóló tájékoztatást.
Az előterjesztés nagyon sablonos, igaz, hogy a tavalyi adatokat tartalmazza, de az sem sokat
mondó.
A felsőoktatásban tanuló szociálisan rászorulókat támogatja ez a pályázati rendszer, az
önkormányzat és az oktatási intézmény együttesen. Minden évben ősszel kell pályázni, a
tavaszi és a következő őszi, plusz január hónapra szólóan nyújtható be a pályázat.
Azt javasolja, hogy elviekben támogassa a Gazdasági Bizottság a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való
csatlakozást, de itt is szükséges lenne részleteseb számadatokra.
Polyák Jánosné tag: Nincs ellene a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszernek, de ez csak a szociálisan rászoruló hallgatókat támogatja, tanulmányi
eredményüktől függetlenül.
Mi van azokkal a jól tanuló, jól helytálló diákokkal, akik évfolyamelsők és tanulmányi
eredményük is kiváló, de nem rászorulók?
Földesi Györgyné elnök: Egyetért. Ezeket a diákokat itt nem tudják támogatni, de javasolná,
hogy más alkalommal tegyenek említést azokról is, akik nagyon jó eredményeket érnek el, és
akikre büszkék lehetnek. Igaz, mindenki magának tanul, de az elismerés nagyon jól esne
mindenki szívének.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához való csatlakozással egyetért.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
27/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati
fordulójához való csatlakozás véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elviekben támogatja Bucsa Község
Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2017 évi pályázati fordulójához való csatlakozását.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
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5. napirendi pont: A polgármester életbiztosítási szerződésének értéknövelése
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a polgármester
életbiztosítási szerződésének értéknövelését. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy mennyi
most a polgármester biztosítása, és ahhoz sem készült számítás, hogy a 10 % értéknöveléssel,
a 7 % értéknöveléssel, és a 3 % értéknöveléssel mennyivel növelné a mostani összeget, ennek
ellenére javasolja az értékkövetést, hiszen így van értelme magának a biztosításnak.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e egyéb vélemény?
Polyák Jánosné tag: Az értékkövetésnek van értelme, nyilván ne legyen rá szükség, és ne
történjen semmi baj, de javasolja a 3 %-os módozatot.
A bizottság tagjai egyetértettek.
Földesi Györgyné elnök: Kérte, hogy a későbbiekben az ilyen jellegű napirendhez is
készüljön számítás.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy a bizottság a képviselő-testület
felé a 3 %-os értékkövetést javasolja a polgármester életbiztosításával kapcsolatosan,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
28/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A polgármester életbiztosítási szerződésének értéknövelése véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elviekben támogatja a polgármester
életbiztosításának értéknövelését, javasolja, hogy a 3 %-os módozatot válassza a
képviselő-testület.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
6./ napirendi pont: A 2016. évi falunap értékelése véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a 2016. évi falunap
értékelése véleményezését.
Az előterjesztés csak a falunap költségeit, és bevételeit tartalmazza, a falunapról részletesebb
információkat nem. A falunap nem csak a költségekkel jellemezhető, sok egyéb más módon
is, akár a műsorok, a helyszín, akár morálisan is, tehát nagyobb volumenű anyagra gondolt,
amikor javasolta, hogy értékeljék a falunapot, igaz, már a tavalyi évben is indítványozta ezt.
A helyszín tekintetében a tavalyihoz képest változás volt, bár az árusok majdnem ugyanott
helyezkedtek el, kicsit porban, kicsit távol a színpadtól, illetve azok árusok, aki végig háttal
voltak a színpadnak sem voltak jó helyzetben. A horgásztó partján a főzőverseny kapott
helyet, ami elszigetelte az ottani résztvevőket.
Az a meglátása, hogy a falunap színvonala évek óta csökken, nagyon eltolódik a buli felé,
elvesztette azt az tartalmát, hogy ezen a napon a községből elszármazottak helyet kapjanak,
időt, és odafigyelést érdemeljenek, régen ez is cél volt.
Kiemelné pozitívumként, hogy a falunapon a gyerekek részére ingyenesek voltak a játékok,
az ugrálóvár, a népi játékok, a nagyobbaknak pedig csapatjáték volt biztosított.
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Nagyon késő délutánra esett az ünnepi rész, ahol Dankó Béla képviselő úr, és a polgármester
úr adták át az ajándékokat, de akkorra már a színpadra felköltözött az együttes a
felszerelésével, sőt a tombola húzás is hamarabb volt, mint a köszöntő. Nem tartja jó
időzítésnek.
A vendégek fogadását sem szabad elhanyagolni, ha van díszvendég, azzal foglalkozni kell.
Hiányolja, hogy a testvértelepülésről nem voltak meghívottak.
Sajnálja, hogy kevesen voltak a falunapon, a nagysátrat tekintve időnként üresek voltak az
asztalok, padok.
A kimutatásból most nem derül ki, hogy a fellépők milyen összegekért jöttek, mely
műsorszám mennyibe került? A támogatásokat felkérő levél útján kapta az önkormányzat,
amelyet a polgármester úr több mint negyven helyre kiküldött, nagyon nem tartja
helyénvalónak. Ha tehetné nem küldene ilyen levelet sehova.
Ebből az anyagból nem lehet értékelni a falunapot, javasolja, hogy tárgyalják újra, készüljön
részletes anyag.
Mindamellett a falunap megszervezésében és lebonyolításában kétségtelen, hogy nagyon sok
munka és szervezés van, amit elismer.
Polyák Jánosné tag: Egyetért, hogy jó lenne részletesebb anyag, de ha már úgysem lehet
változtatni, (a falunap lezajlott) akkor inkább azt javasolná, hogy a jövőre nézve
foglalhassanak állást egy-egy változtatással, ötlettel, hogyan tudnák jobbítani a falunapot,
milyen programokkal lehetne a helybéli lakosokat kicsalogatni, és nem más településekről
érkeznének többen, főleg az esti órákban.
Fehér Lászlóné tag: Régebben a falunapon a helyi csoportok léptek fel, az ott résztvevők
hozzátartozói így már biztosan kimentek, és megnézték a műsort. De nemcsak a gyerekekre
gondol itt, hanem a nyugdíjasokra, vagy a karatésokra, mazsorett csoportra stb. A falunap
ekkor is szórakoztató volt, és a helyi fellépőknek nem kellett fizetni.
Faluházi Sándor tag: Egyetért az előtte szólókkal, lehetne nyilván más program,
felléphetnének a táncos gyerekek, vagy más helyi csoportok, lehetne választani más
megfizetett fellépőt is nyilván ez mindenki számára ízlés kérdése. Egyetért azzal, hogy nagy
előrelépés az, hogy a gyerekek számára ingyenesek voltak a játékok.
Földesi Györgyné elnök: Az a javaslata, hogy most lépjenek túl a napirenden, mert még sok
más is van, de kérjenek részletesebb költségkimutatást, az előterjesztést ezzel a fenntartással
javasolja újratárgyalni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
29/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A 2016. évi falunap értékelése véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, hogy készüljön részletesebb
anyag a 2016. évi falunap értékeléséről és tárgyalja azt újra a Gazdasági Bizottság.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
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7./ Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó
bevételek vizsgálata véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, az önkormányzat
ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek vizsgálatának
véleményezése.
Az írásban készült előterjesztés az önkormányzat 2016. évi I. féléves zárási adatainak alapján
készült, az önkormányzat bérbeadásokból származó bevételeit taglalja, úgy mint földbérlet,
ingatlan bérlet, közterület használat, stb.
A közterület használattal kapcsolatosan észrevételezte, hogy a Kossuth térből a Végállomás
büfé részére bérbeadott területért nem az év minden hónapjára szólóan került bérleti díj
meghatározásra. Ezt nem tartja helyesnek, javasolni fogja, hogy a testület vizsgálja ezt felül.
A közterület használattal kapcsolatosan megjegyezné, hogy nagyon szépen megújult a
Kossuth u. 64. előtt (Bisztró és Élelmiszerbolt) előtt a közterület. Az ottani vállalkozó
biztosan egyeztetett az illetékesekkel, önkormányzat és közútkezelő.
Kérte a bizottság tagjainak hozzászólásait.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a hozzászólásokat, és amennyiben nincs több, kérte a
Gazdasági Bizottság tagjait, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az
önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételeiről
szóló anyagot, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
30/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
Az önkormányzat ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó
bevételek vizsgálata véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja az önkormányzat
ingatlanok bérbeadásából, és egyéb bérleti díjakból származó bevételek vizsgálatáról
készült előterjesztést.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
8./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott
építőanyagok hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával kapcsolatos
tájékoztatás véleményezését.
Az előterjesztésben az önkormányzat 2015. évben nyilvántartott használt építőanyag forgalma
került kimutatásra,
Többször kérte már, hogy beszéljenek arról, hogy mi legyen ezeknek az építőanyagoknak a
sorsa, milyen célra vannak tárolva. Helyet is foglalnak az udvaron, ezért az önkormányzat
gépjárművei közterületen, vagy az önkormányzat előtti parkolóban vannak. Ez így nincs
rendjén.
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Javasolná, hogy olyan lakosoknak adjon az önkormányzat építőanyagot, akik ennek fejében
vállalnák, hogy a lakásuk felújítására használnák fel, és nem más célra. Azok, akik
hajlandóságot mutatnak erre, kaphassanak az építőanyagból.
A faluban nagyon sok ház van, amire ráférne a tatarozás, felújítás, néhány helyen kritikus
állapotok vannak.
Fehér Lászlóné tag: Ha elérné a célját az, hogy oda adják az építőanyagot akkor nyilván
javasolná, de nincs rá garancia, hogy felhasználják. Nem állhatnak ott mindenki mellett, és
nem ellenőrizhetik.
Nem is biztos, hogy annyi ez az építőanyag, hiszen nem úgy van rendre rakva a tégla, hogy az
felbecsülhető mennyiségű legyen. Azzal nagyon egyetért, hogy az udvar állapota is
kifogásolható.
Polyák Jánosné tag: A bontott anyagokkal kapcsolatosan nem biztos, hogy ez a legjobb
megoldás, nagy dilemma.
Faluházi Sándor tag: Ha tudnák, hogy a segítség eléri a célját, nyilván támogatná, de kétséges.
Földesi Györgyné elnök: Megjegyezte, hogy a nyílászárók az előző kimutatás szerint nem
egyeznek ezzel a kimutatással.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
azt, hogy a bizottság ésszerű és tervszerű felhasználást javasoljon a bontott építőanyagok
hasznosításával kapcsolatosan.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazatal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
30/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő bontott építőanyagok hasznosításával
kapcsolatos tájékoztatás véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, hogy a bontott építőanyagok
hasznosításával készüljön munkaanyag.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: 2016. október 30.
9. napirendi pont: A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos
tájékoztatás véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot a Bucsa, Kossuth u. 22.
ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás véleményezését.
Az előterjesztésből értesül, hogy az ingatlant az önkormányzat a bérlőkkel együtt vásárolta,
meg, akikkel egyeztetések folynak. Az ingatlanban felújtásokat tervez végezni az
önkormányzat, valamint oda kívánja telepíteni az egyes munkafolyamatokat.
Nagyon kevés ez az információ, amit most rendelkezésre áll, a Gazdasági Bizottság újra olyan
helyzetbe került, amikor nincs, mit véleményezzen.
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A bizottság így nem tud állást foglalni, további kiegészítésekre, információkra lenne szükség.
Javasolja a képviselő-testült felé, hogy október 31-ig a közmunkások költözzenek el a
Kossuth u. 22. épületbe.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
31/2016. (IX.28.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsa, Kossuth u. 22. ingatlan hasznosításával kapcsolatos tájékoztatás
véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé csak további kiegészítésekkel javasolja
elfogadni a Bucsa, Kossuth u. 22. szám alatti ingatlan hasznosításával kapcsolatos
előterjesztést.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Belső ellenőrzési ütemterv módosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a Belső ellenőrzési
ütemterv módosítása véleményezését.
Kérte a jegyző asszonyt, szíveskedjen kiegészíteni a napirendet.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Képviselő-testület Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi
belső ellenőrzési tervét három ellenőrzés alá vont területtel fogadta el, úgy mint a BUCSAÉP Nonprofit Kft elmúlt öt éves gazdálkodásának áttekintése a jogszabályi hatásainak
vizsgálata, mely már megtörtént, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda kertészszigeti
tagintézményél (különös tekintettel a töviskesi gyerekek bejárásával kapcsolatosan) a
gazdaságos működés ellenőrzése, mely szintén megtörtént. Valamint a Bucsa Község
Önkormányzatánál az adókintlévőségek kezelésének, behajtások foganatosítása. Erről az
utolsó témáról készült egy nagyon jó belső anyag, melyet a testület is jóváhagyott. Erre való
tekintettel javasolja, hogy a harmadik témavizsgálat a házipénztár ellenőrzése és a
pénzkezelés szabályszerűségi vizsgálata kerüljön az ütemtervbe.
Földesi Györgyné elnök: Indokoltnak tartja a változtatást, és elfogadásra javasolja a
Gazdasági Bizottság tagjai részére, és a képviselő-testület felé is.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más vélemény?
Mivel nem volt más vélemény kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési
tervének módosítását a testület felé elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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32/2016.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 2016. évi belső
ellenőrzési terv módosítását, miszerint az adókintlévőségek kezelésének, behajtások
foganatosítása ellenőrzése helyett a házipénztár ellenőrzése és a pénzkezelés
szabályszerűségi vizsgálata kerüljön meghatározásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint

11. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer
üzemeltetésére és díjpolitikájára vonatkozó előterjesztés véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a DAREH
Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára
vonatkozó előterjesztés véleményezését.
Nagy változások történtek, a 2016. szeptember 21-i DAREH közgyűlésen. A Társulási Tanács
új intéző bizottságot és felügyelőbizottságot állított fel. Az eddigi akadályok elhárultak, az
üzemeltetési koncepció és díjpolitika újra napirendre került, melyet javasol elfogadásra.
Faluházi Sándor tag: Elhárultak az akadályok a térségi rendszer működéséhez szükségesek az
előterjesztés szerinti döntések.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e más vélemény?
Mivel nem volt más vélemény kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé a csatolt tartalommal elfogadásra
javasolja a DAREH Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára
vonatkozó előterjesztést, a csatolt tartalommal.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
33/2016.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
A DAREH Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és
díjpolitikájára vonatkozó előterjesztés véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a DAREH
Önkormányzati Társulás területén létrehozott rendszer üzemeltetésére és díjpolitikájára
vonatkozó előterjesztést, a csatolt tartalom szerint.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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12. napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény
szerint összeállított Gördülő fejlesztési terv véleményezése a 2017-2031. időszakra
vonatkozóan
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX.
törvény szerint összeállított Gördülő fejlesztési terv véleményezése a 2017-2031. időszakra
vonatkozóan.
Az előterjesztésként kiküldött kevés fejlesztési összeget határoz meg. Hosszú időről van szó,
amiről dönteni kell, de felelősen dönteni ilyen kevés információból dönteni nem lehet. Nem
látnak költségvetést, nincsenek birtokába minden információnak. A Gördülő Fejlesztési terv
2031-ig szól, három részletekben 30 millió forintról, Csakhogy a 30 millió forint nagyon
kevés ahhoz, hogy a jelenleg 43-45 éves vezetékek cseréjét el lehessen végezni.
2031-re a községben több mint 60 éves lesz a vezeték. Hogy gondolta ezt az ALFÖLDVÍZ
Zrt.
Fehér Lászlóné tag: A mai ülésen több olyan anyagot tárgyalt a bizottság, amihez nem volt
elegendő adat, információ. Véleménye szerint meg kellene tisztelni a bizottság is azzal, hogy
megfelelően előkészített anyagokat terjesztenek elő. E nélkül a bizottság munkája szinte
lehetetlen és felesleges.
Faluházi Sándor tag: Nem tud többet hozzátenni a napirendhez, mint amit az előterjesztésben
lát. A legnagyobb tétel egy új glóbusz építése, ami 13.000.000 Ft.
Azt viszont tudja, hogy ezek a költségek nem az önkormányzat költségvetését terhelik, hanem
a befizetett díjhányad kerül visszaforgatásra és fejlesztésre.
Földesi Györgyné elnök: A bérleti díj terhére történő felújítás az a bucsai önkormányzat
költségvetése terhére van.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselőtestület felé úgy határozat, hogy nem tudja elfogadásra javasolni a Bucsa Község
Önkormányzata 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési Tervét.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
34/2016.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat
Az ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított
Gördülő fejlesztési terv véleményezése a 2017-2031. időszakra vonatkozóan
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé nem tudja elfogadásra javasolni az
ALFÖLDVÍZ Zrt által készített, a 2011. évi CCIX. törvény szerint összeállított Gördülő
fejlesztési tervet a 2017-2031. időszakra vonatkozóan.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt
a Gazdasági Bizottság ülést 17,55 órakor bezárta.
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Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Fehér Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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