Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
911-5/2013. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2013.
június 27-én (csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Biró Endre elnök, Juhász Sándor, Fehér Lászlóné, Janóné Lengyel Magdolna
tagok
Távol maradt: Fenyődi Attila tag
Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva jegyző, Zsombok
Gyuláné pénzügyi főmunkatárs
Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyzőt, Zsombok
Gyuláné pénzügyi főmunkatársat.
Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen
van.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Sándort,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Juhász Sándort
jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Ismertette a napirendi pontokat, és kiegészítette még egy napirendi ponttal, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése elfogadása véleményezésével.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása véleményezése
Előadó: Biró Endre elnök
2./ Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
projekthez biztosítandó saját forrás vállalása véleményezése
Előadó: Biró Endre elnök
3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása
véleményezése
Előadó: Biró Endre elnök
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat elfogadta.
Biró Endre elnök: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy sorrendben a harmadik
napirendi pontról szeretné, ha először tájékoztatást kapnának a képviselők és a bizottsági
tagok, mivel két olyan tétel érintené a 2013. évi költségvetési rendeletet, ami miatt annak
módosítása szükséges.
3. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének
véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi költségvetésének véleményezését.
Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésével kapcsolatos
anyagot írásban a Gazdasági Bizottság tagjai megkapták, azt részletesen megismerhették.
Kérte a jelen lévő polgármester urat és a pénzügyi munkatársakat, hogy a kiadott pénzügyi
anyagot szóban kiegészíteni szíveskedjenek.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013.
március 1. napjával alakult, de a közös hivatal költségvetése benne volt az előző időszaki a
módosítás előtti önkormányzat költségvetésében. A mostani módosítással az önkormányzat
költségvetéséből kikerült a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése,
melynek főösszege 29.604.000 Ft, ami a 12 fő köztisztviselő (jegyzővel együtt) bérét és
járulékait tartalmazza. Amikor 2013. február 28. napjával megszűnt a körjegyzőség, 2013.
március 1. napjával ezzel a felállással látja fel a feladatokat a hivatal.
Kláricz János polgármester: Lényegében az önkormányzat összesen költségvetéséből
kiemelésre került a március 1-jétől működő Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetése. Bár dologi kiadásokat nem terveztek, de már látszik az, hogy vannak olyan
kiadások, amelyekre azonban kell majd fedezetet találni. A rendeletet 2013. június 30. napjáig
mindenképpen módosítani kellett, hiszen a féléves zárás elkészítéséhez szükséges, és a
Magyar Államkincstár irányába is teljesíteni tudják. Nincs tehát változás, belső számszaki
módosítás nem történt, nincs több vállalás, 10 fő köztisztviselő Bucsán a jegyzővel, 2 fő
köztisztviselő foglalkoztatása pedig a Kertészszigeti kirendeltségen történik.
Biró Endre elnök: Megköszönte a tájékoztatást. Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község 2013. évi
költségvetésének módosítását, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
7/2013.(VI.27.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé az e határozathoz csatolt részletezés
szerint elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
költségvetését.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
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1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2013 évi költségvetése módosításának
véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzat
2013. évi költségvetés módosításának véleményezését.
Kérte, hogy a jelen lévő pénzügyi főmunkatárs szíveskedjen tájékoztatást adni a költségvetés
módosításáról.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Ahhoz, hogy Bucsa Község Önkormányzata
vállalást tudjon tenni a BM Önerő Alap pályázat benyújtásához szükség van a 2013. évi
költségvetés módosítására. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének mérleg szerinti
főösszege 522.113 eFt-ra módosul, megemelkedik a 104.298 eFt-tal, amely a KEOP pályázat
2013. évre eső saját erő összege.
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése, melynek főösszege
29.604.000 Ft kiemelésre kerül az önkormányzat költségvetéséből, ez az előző napirendben
hangzott el.
Az önkormányzat költségvetési tábláit a képviselők és bizottsági tagok megkapták.
Biró Endre elnök: Megköszönte a tájékoztatást.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa Község 2013. évi költségvetésének módosítását, és a képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
8/2013.(VI.27.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítását.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalása véleményezése
Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot a Bucsa Község
szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez biztosítandó
saját forrás vállalása véleményezéséről.
Átadta a szót Kláricz János polgármesternek.
Kláricz János polgármester: Minden képviselő megkapta írásban a tájékoztató táblázatot arról,
hogy a szennyvízberuházásra elnyert összeget, milyen ütemezésben kapná az önkormányzat.
Magyarországon létezik egy rendelet, a BM Önerő Alap, és ezen az európai önerő alapon a
2013. január 1-jét követő kormányrendelet módosítás hatására kiemeltként kezelik a
szennyvízberuházásokat, és a szennyvízberuházások esetében is az európai önerő alapból
történő saját forrás biztosítását 100%-ban lehetővé teszi a rendelet.
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A 100 %-os támogatásnak vagy meg lehet felelni, vagy nincs elég keret. Bucsa Község
Önkormányzata is szeretne pályázni erre a támogatásra. A pályázattal a teljes KEOP-os
projekt önerő 100 %-át szeretnék megpályázni. Ennek az összegnek szerepelni az
önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében, és ehhez azt szükséges módosítani. Már a
költségvetés elfogadásakor szerepeltethették volna a pályázat önerő összegét a rendeletben,
hiszen 2013. január hónapban már volt az önkormányzatnak aláírt Támogatási Szerződése,
azonban akkor még nem tudták, hogy milyen lehetőség lesz a saját forrás biztosítására. Ezt a
lehetőséget mindenképpen meg kell, hogy ragadja az önkormányzat.
A táblázat a számszaki adatokat tükrözi, illetve a rendelet tervezet is magában foglalja.
A rendeletben úgy lesz feltüntetve mint pályázati bevétel, illetve forrás. A mérleg szerinti
főösszeg meg fog emelkedni a megpályázott összeggel.
Előzetesen informálódva az önerő alapba elkülönített összegből még keveset használtak fel,
reméli, hogy nagyon jók lesznek az önkormányzat esélyei.
Ha megnyeri az önkormányzat a pályázatot, akkor a következő dilemma az lesz, hogy a
bevont forrással hogyan tudják a víziközmű társulat kiadásait enyhíteni.
A további teendőkbe lehetséges, hogy be kel vonni a lakosságot is. De erre csak azután
kerülhet sor, ha már a támogatási szerződést aláírták.
Biró Endre elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy mennyi idő alatt bírálják
el a benyújtott pályázatot?
Kláricz János polgármester: A rendeletben úgy írták, hogy az elbírálás a benyújtást követő 90
nap múlva lesz. Ha most odaítélik az önkormányzatnak a 104 millió forintot, akkor jövőre a
93 millió forintot is meg fogják nyerni. A megyéből úgy tudja, hogy három pályázat kerül
benyújtásra. Ha a pályázat szerinti kiírásnak a pályázó önkormányzat megfelel, és
megtörténik a hiánypótlás, ha szükséges, akkor a megpályázott összeget odaítélik.
Biró Endre elnök: Kéri, hogy majd tájékoztassák a lakosságot is mihamarabb a pályázat
sikeréről, mert a lakosokban még az is felmerült, hogy nem is kellett volna pályázni a
beruházásra.
Kláricz János polgármester: Az információt óvatosan kell kommunikálni, hiszen a viziközmű
társulat felé történő befizetésekre hatással lehet ennek az összegnek a híre. Így javasolja, hogy
ha a döntés megszületik, bánjanak vele óvatosan. De az eddigi gyűjtés semmiféleképpen nem
felesleges. Az eddigi előtakarékoskodás eredményezheti azt, hogy a beruházás
megvalósulását követően megszűnik a kötelezettség. Konkrétan a bekötésig el lehet jutni
ebből az elnyert pénzből. Ha pedig a lakosság úgy dönt, akkor az ütemet tartva haladni
kellene tovább gyűjteni, és megkeresni azt a lehetőséget, ha már a földben van a
szennyvízcsatorna, akkor más beruházás felé lehetne továbblépni.
Biró Endre elnök: A lakosokat olyan pontos információval kell értesíteni, hogy mindenki jól
értse, ahogyan azt kell.
Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról szóló határozat
meghozatalát.
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A Gazdasági Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő
határozatot hozta:
9/2013.(VI.27.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község szennyvízcsatornázása KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
projekthez biztosítandó saját forrás vállalásáról
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
szennyvízcsatornázása
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú
projekthez
biztosítandó saját forrás vállalásáról szóló határozatot, amely részletezve a következő:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ kötelezettséget vállal, hogy a támogatásban részesült Bucsa Község Önkormányzata által
elnyert „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges saját forrás összegét, amely
200.740.458.- forint, költségvetésének terhére vállalt saját forrásából biztosítja.
A finanszírozás a projekthez igényelt KEOP támogatás, és a BM EU Önerőalap támogatás
forrásként való felhasználása mellett valósul meg.
2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a tervezett fejlesztés
pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése az alábbiak
szerint alakul: (Ft-ban)

1. EU Alapokból
igényelt
forrás
összege (85%)
2. A fejlesztéshez
hazai
társfinanszírozás
keretében
biztosított összeg
(15%)
3.
A
pályázó
összes
saját
forrása
(3.1+3.2.+3.3.)
3.1. A pályázó
által
költségvetésének
terhére
vállalt
saját
forrás
összege
3.2. Hitel
3.3. Az EU Önerő
Alap
felhasználásának
részletes
szabályairól szóló
285/2012.
(X.9.)
Korm.
rendelet
szerinti EU Önerő
Alap összege
4. Egyéb források
összesen
(4.1+4.2+4.3)
4.1.
Lakossági
hozzájárulás

2014

491.966.143

440.509.600

14.404.318

946.880.061

86.817.555

77.736.988

2.541.938

167.096.481

104.297.802

93.388.912

3.053.744

200.740.458

104.297.802

93.388.912

3.053.744

200.740.458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2015

Összesen

2013

4.2.
Egyéb
magánforrás
4.3.
Egyéb
szervezetek
támogatása
Beruházás
összköltsége

0

0

0

0

0

0

0

0

683.081.500

611.635.500

20.000.000

1.314.717.000

3./ A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy hatalmazza fel a
polgármestert a pályázat benyújtására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Biró Endre elnök
Határidő: azonnal
Biró Endre elnök: Mivel több napirend nem volt, megköszönte a tagok szíves részvételét, és a
Gazdasági Bizottság nyilvános ülését 16,30 órakor bezárta.

Kmf.

Biró Endre
a Gazdasági Bizottság elnöke

Juhász Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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