Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
531-5/2017. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottságának 2017.
május 29-én (hétfőn) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó, Fehér Lászlóné,
Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi munkatárs, Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft volt
ügyvezetője, végelszámolója
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, Pap-Szabó
Katalin jegyző asszonyt, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat, Kláricz János polgármestert
és Ifj. Gyarmati Imrét a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft volt ügyvezetőjét, végelszámolóját.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 5 fő jelen van, döntésben résztvevők száma 5 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
bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Fehér Lászlóné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat módosításának
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének előirányzat
módosítása véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester

4./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált zárszámadásának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
7./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret szerződése 2017. július 1napjától 2017. december 30. napjáig szóló megkötése véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
8./ A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásának véleményezése
Előadó: Ifj. Gyarmati Imre végelszámoló
9./ A Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásának véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
10./A civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utak kimutatása megvitatása
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
11./ 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 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése
előirányzat módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság tagjai megkapták.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársat, van-e kiegészítése a napirenddel kapcsolatosan?
Balázs Ferencné pénzügyi előadó: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy melyek azok a tételek,
amelyek a 2016. évi költségvetés előirányzat módosítását szükségessé tették, milyen összegek
növelték bevételi oldalon, és csökkentették kiadási oldalon a költségvetést.
Bucsa Község Önkormányzata közfoglalkoztatásra kapott 259.979.218 Ft-ot.
Bérkompenzációra, ami minden évben van a közalkalmazottaknak és a köztisztviselőknek,
1.667.891 Ft-ot kapott az önkormányzat.
A települési önkormányzatok működési támogatására 3.118.141 Ft-ot kapott az önkormányzat.
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Természetbeni gyermekvédelmi támogatásra (Erzsébet utalványok, amelyeket ősszel osztanak
ki) 2.157.600 Ft-ot, szociális tűzifa támogatásként 4.284.600 Ft-ot kapott az önkormányzat.
Az étkeztetési fejlesztés támogatására, a konyha felújítására: 12.605.267 Ft támogatást nyert az
önkormányzat, amit az idén tudnak elkölteni. Rendkívüli önkormányzati támogatásra: 254.343
Ft-ot, átmeneti ivóvízellátás támogatására: 601.067 Ft-ot kapott az önkormányzat, ez utóbbit
továbbadta az Alföldvíz Zrt-nek. Az ASP pályázatra 6.000.000 Ft-ot nyert az önkormányzat,
eszközbeszerzésre és üzemeltetésre használt fel. Óvodai működtetésre, mivel két gyerekkel
magasabb volt a létszám: 53.334.- Ft-ot kapott pluszban az önkormányzat, a szünidei
étkeztetésből viszont vissza kellett fizetnie az önkormányzatnak 1.264.260 Ft-ot, mivel nem
vette igénybe annyi rászoruló gyermek a szünidei étkeztetést, mint amennyire az önkormányzat
tervezte. A Közös Hivatal népszavazás lebonyolításának költségeire 764.613 Ft-ot kapott.
Összességében: 289.457.581 Ft összeggel megnövekedett az önkormányzat bevétele, továbbá
az önkormányzat saját adóbevétele is további növelést jelentenek. A követelési állományról is
szólt, melyek a mérlegben is megjelenítésre kerültek. A régi belvizes kölcsönök, amelyek
behajtásával újra próbálkozik az adóhatóság, ez az összeg: 1.477.412 Ft. A kamatmentes
temetési kölcsön követelés 269.750 Ft, áfa követelés: 1.911.505 Ft, a helyi adó követelés
2.575.721 Ft. Kertészsziget Község Önkormányzata a tavalyi évi működtetéshez az óvoda
részére tartozik 927.547 Ft-tal, a közös hivatalnak 372.568 Ft-tal. A Bucsa Község Csatornamű
Víziközmű Társulatnak 2.301.343 Ft kölcsönt, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nek 17.336.167 Ft
kölcsönt, a BUCSA Sport Egyesületnek 3.500.000 Ft kölcsönt nyújtott az önkormányzat.
A szennyvízberuházásból éven áthúzódó számlák voltak, amelyek bevétele és kiadása nem
teljesült december 31-ig, ezt be kellett állítani a mérlegbe, de ez év január 10-ig kifizetésre
került a 46.678.078 Ft.
Bérleti díjakból 1.821.180 Ft követelése van az önkormányzatnak, étkezési térítési díj követelés
1.300.516 Ft, ami még Bucsa Község Önkormányzatát illeti, mivel december 31-ig a konyhát
az önkormányzat üzemeltette, január 1-jétől lett önálló intézmény.
Összesen: 80.472.085 Ft.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, lehet mérlegelni, hogy ez sok, vagy
kevés, de minden viszonyítás kérdése. Véleménye szerint ez sok.
Az előirányzat módosítás már tényadat, a jegyző asszony és a pénzügyes felelőssége, hogy
minden a helyén legyen. A képviselő-testületnek kell elfogadni ugyan de látszik, hogy miből
lehet okulni a későbbiekben.
Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös
Önkormányzat Hivatal 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
12/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2016. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon 48.263.626 forint főösszegben
javasolja meghatározni Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, továbbá
javasolja, hogy a módosított előirányzatot a 2016. évi költségvetési rendeletbe építse be.
Határidő: azonnal
Felelős: Földesi Györgyné - GB Elnöke
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2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat
módosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása véleményezését.
Az írásos előterjesztést a bizottság tagjait megkapták, amely részletesen tartalmazza az
előirányzat módosításokat.
Szóban a pénzügyi előadó is adott tájékoztatást a módosításokról.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
13/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2016. évi módosított költségvetés fő
összegét bevétellel kiadással egyezően 1 188 960 026 Ft-tal javasolja megállapítani.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 1.076.456.105 forintra módosul
kiadási és bevételi oldalon egyaránt.
A Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 2016. évi költségvetési rendeletet módosítsa.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - pénzügyi főmunkatárs
3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének
előirányzat módosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat módosítása véleményezését.
Az írásos előterjesztést a bizottság tagjai megkapták, szóbeli kiegészítést is hallhatták.
Megkérdezte, hogy mit jelent a konszolidált kifejezés?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az önkormányzatnak intézménye a közös hivatal, az
önkormányzat kapja meg a közös hivatal normatíváját, ez az önkormányzat bevételei között
szerepel, de a másik oldalon, mint intézmény finanszírozást le kell vonni. Az önkormányzatnak
saját bevételei is vannak, ha a kettőt összefésülik, akkor beszélnek a konszolidált
költségvetésről.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a felújításoknál miért olyan kevés a teljesítés?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A felújításnál be kellett tervezni az étkeztetési
feladatellátás támogatására (konyhafelújítás) kapott több mint 12 millió forintot. Mivel az
összeget még nem használták fel, így ott a teljesítés is alacsony.
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Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
14/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2016. évi konszolidált módosított
költségvetés fő összegét bevétellel kiadással egyezően 1.190.545.089 forintban állapította
meg.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 1.078.692.282 forintra módosul.
Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a konszolidált költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
4./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása véleményezését.
Az írásos előterjesztést a bizottság tagjait megkapták. Megkérdezte, van-e valakinek kérdése,
véleménye?
Kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
15/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi zárszámadását
47.891.060 forint bevétellel 99,2 %-os teljesítéssel, 47.203.139 forint kiadással 97,8%-os
teljesítéssel, 687 921 forint maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
5./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának
véleményezése
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Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának véleményezését.
A Gazdasági Bizottság tagjai az írásban elkészült előterjesztést megkapták, megkérdezte a
bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése az anyaggal kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi zárszámadását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
16/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsa Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadását
995.499.325 forint bevétellel 92,5 %-os teljesítéssel, 976.202.649 Ft kiadással 90,7 %-os
teljesítéssel, 19.296.676 Ft maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
6./ Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált zárszámadásának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2016. évi konszolidált zárszámadásának véleményezését.
Az anyagot a bizottság tagjai megkapták.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált
zárszámadását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
17/2017.(V.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsa Község Önkormányzata 2016. évi konszolidált zárszámadása véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Bucsa Község Önkormányzatának 2016. évi konszolidált
zárszámadását
997 362 936 Ft bevétellel 92,5%-os teljesítéssel, 977 378 339 Ft kiadással 90,6 %-os
teljesítéssel, 19 984 597 Ft maradvánnyal javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra,
Bucsa Község Önkormányzat 2016. évi konszolidált zárszámadásának rendeletét ezen
összegekkel alkossa meg.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
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7./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret
szerződése 2017. július 1-napjától 2017. december 30. napjáig szóló megkötése
véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret szerződésének meghosszabbítása
véleményezését.
A folyószámla hitelkeretet szükségesnek tartja, és javasolja annak megkötését.
A tavalyi évben 30.000.000 Ft-ot igényelt az önkormányzat.
Kláricz János polgármester: A számlavezető pénzintézet 17.000.000 Ft-ban határozta meg a
folyószámla hitelkeretet, bár a kérelem 30.000.000 Ft volt akkor is. A beruházások
finanszírozása szükségessé teszi a folyószámla hitelkeret szerződés megkötését.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést. Javasolja a döntés meghozatalát.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret szerződése 2017. július 1. napjától 2017.
december 30. napjáig szóló megkötését.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
18/2017. (V.29) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi folyószámla hitelkeret szerződése 2017. július 1napjától 2017. december 30. napjáig szóló megkötése véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja, hogy Bucsa Község
Önkormányzata a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségével
2017. július 1. napjától 2017. december30. napjáig 30 millió Ft folyószámlahitel keret
szerződést kössön.
Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: értelem szerint
8./ napirendi pont: A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 2016. évi gazdálkodásának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Nonprofit
Kft 2016. évi gazdálkodásának véleményezését.
Sajnos a kft anyaga nem készült el.
Most kaptak egy főkönyvi kivonatot, de ezzel kapcsolatosan véleményt nem tud a bizottság
kialakítani a jelen ülésen.
Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft végelszámolója: A könyvelő 31-ére készíti el
az anyagot.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testületi ülésre kész anyagból már tud a testület
határozni.
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Földesi Györgyné elnök: A Gazdasági Bizottság nem tud felelősségteljes javaslatot, határozatot
vinni a képviselő-testületi ülésre.
Fehér Lászlóné tag: Megkérdezte, hogy a 17 millió forintot vissza kapja-e Bucsa Község
Önkormányzata?
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft-nek vannak vagyontárgyai, a traktor,
hulladékgyűjtő, a szippantó tartályra már kötött megállapodást az önkormányzat. A
mérlegjelentésre a jogszabályi követelmények miatt van szükség. Az NKHV Zrt részéről a
szolgáltatási díjak meghatározása zajlik, ha ezt a tételt is látni fogják, akkor a kft összes vagyona
látható lesz. Van egy értéket képviselő adósságállománya, és minden egyes nappal, ahogy halad
előre az idő, az annál kevesebbet ér, valamint a gépek is amortizálódnak.
A kft nehéz anyagi helyzetbe volt kényszerítve, - és el kell mindenkinek gondolkodni azon,
hogy a kölcsönnek minősített pénzeszközöket támogatásként kellett volna az önkormányzatnak
átadnia a BUCSA-ÉP Kft-nek.
Fehér Lászlóné tag: A kérdésével nem teljesen pénzeszközre gondolt.
Kláricz János polgármester: Olyan egyenleg vonható, ami az adósságállomány és a gépekben
számolható. Azt is figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat a kft tulajdonosa. Reméli,
hogy a testületi döntéseket hamarosan meg tudják hozni, és a kft megszűntetése végbemegy.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítéseket, hozzászólásokat.
A Gazdasági Bizottság nem tud határozatot hozni ebben a napirendben.
9./ napirendi pont: A Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a Bucsa Geotherm Kft
2016. évi gazdálkodásának véleményezését. A Geotherm Kft is május 31. napjára hívta össze
a közgyűlését. Véleménye szerint nem kellene tovább terhelni az ügyvezetőt, a pereknek
amelyek le vannak írva, igazán nincs közük a Bucsa Geotherm Kft-hez.
Kláricz János polgármester: Sajnos a pereknek volt köze a kft-hez. A Geotherm Kft esetleges
megszűntetésével kapcsolatosan azért volt aggodalma, mert az önkormányzat számlájáról
történ kifizetés a Roba Millenium Kft felé, és az önkormányzat oldaláról ez a követés még élő.
Véleménye szerint kft megszűntetését kell kezdeményezni. Legyen egy olyan tulajdonosi közös
döntés, hogy a kft végelszámolását megindítják. Véleménye szerint magát a folyamatot már
most végig lehetne vinni.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a tájékoztatásban szereplő 800.000 Ft-ot befizetési
kötelezettséget fogja teljesíteni az önkormányzat?
Kláricz János polgármester: Nem javasolja az összeg befizetését, csak részarányában.
Földesi Györgyné elnök: Ez teljesen egyértelmű. Ha valamilyen befizetésnek meg kellene
történnie, az csak úgy történhet, hogy a tagok tulajdoni arányához igazodik.
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A határozati javaslata is az, hogy a bizottság javasolja a képviselő-testület felé a megoldás
megkeresését a kft megszűntetésére, de csak úgy ha a tulajdonosok vállalják a részarányuk
szerinti hozzájárulást.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Geotherm Kft megszűntetésével kapcsolatos
intézkedésekkel egyetért.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
19/2017. (V.29) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Geotherm Kft 2016. évi gazdálkodásáról
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja a Bucsa Geotherm Kft
megszűntetésével kapcsolatos megoldás keresését, a tulajdoni arányok szerinti költségek
viselése mellett.
Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke
Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10./A civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utak kimutatása megvitatása
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a civil szervezetek részére
teljesített térítésmentes utak kimutatásának megvitatását.
A civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utakról készült kimutatást azért javasolta
megvitatásra, mert a képviselő-testület hozott egy döntést a civilek támogatásáról, és javasolta,
hogy annak megvalósulását is vizsgálják meg. A kimutatáshoz kapcsolódóan számításokat
végzett. A Bucsa Sport Egyesület részére 2016 évben 1000 km került megállapításra, 502 kmrel többet használt fel.
Az Alkony Nyugdíjas Egyesület 500 km-t kapott, és több mint 1000 km-t használt fel,
kétszeresét mint amennyit kapott.
Az óvoda 500 km-t kapott, és 637 km-t használt el, 137 km-rel többet.
A református egyház 64 km-t használt fel.
Az iskola 2695 km-t használt el, több mint ötszörösét, mint amit kapott, ezt soknak találja.
A Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület 362 km-t használtak el.
Számításokat végzett, így összesen a kilóméter 15.281 km, ezt egy kocsira vetítve egy évben
75 alkalommal tudnak Békéscsabára elmenni.
A kilométer havonta elosztva egy hónapra számolva 6,25 napot van egy kocsi úton.
Javaslattal fog élni de előtte szeretné meghallgatni a bizottsági tagok véleményét.
Kláricz János polgármester: Vannak olyan egyesületek, akik túlhasználták a kilométer
lehetőséget. Szeretné kihangsúlyozni, hogy a természetben történő támogatás meghatározása
azért történt, hogy ennek a fajta támogatásnak legyen egyfajta megalapozottsága.
Az iskolásoknál a tavalyi évben beszámították azt, hogy tavaly nem volt káptalanfüredi
táboroztatásra utaztatás, ezért kérték az iskolások, hogy használhassák fel a kilométer
lehetőséget osztálykirándulásokra.
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Véleménye szerint ez a fajta támogatás mindenképpen pozitív, örülni kell a civil
szerveződéseknek és kezdeményezésnek, régebben nem is volt ilyen lehetőség, mielőtt nem
volt nagyobb járműve az önkormányzatnak.
Hasznos és helyes irányvonalnak tartja azt, ha az önkormányzat nem tud pénzbeni támogatást
nyújtani a civil szervezeteknek, a dologi kiadások terhére ilyen támogatás kerüljön
meghatározásra. A későbbiekben nagymértékben fog csökkeni a kilométer felhasználás, mert a
sportegyesület saját buszt fog vásárolni.
Javasolja, hogy a későbbiekben az önkormányzat az összes felhasználható kilómétert határozza
meg, mi az a maximális kilométer amit az önkormányzat biztosítani tud. Nem jelenthet nagy
problémát az, ha kicsit több kilómétert használnak.
Földesi Györgyné elnök: Értékben (önköltségi értékben) 690 eFt, teljesen reálisnak tartja, a
civilek érzik, hogy odafigyelnek rájuk.
Ha 2005 illetve 2006 évre visszatekint, akkor 2.700.000 Ft volt a civil szervezetek
támogatottsága, ez 2007 évre 4.700.000 Ft, ami már nem volt tartható.
A mostani támogatás nem olyan mértékű, ami kifogásolható lenne.
Régebben is voltak szerveződések, nem igazán pontos az, hogy örülni kell, hogy vannak
szerveződések.
Kláricz János polgármester: Valóban, de volt olyan időszak a közelmúltban, amikor egyáltalán
nem voltak szerveződések.
Polyák Jánosné tag: Nagyon jónak tartja, hogy a civil szerveződéseket támogatja az
önkormányzat, a maga részéről is mindig szívesen támogat bármilyen közösségépítést.
Az idelátogatók is megdicsérték pl. a focipályát, ilyen kis településen jó, hogy ilyen a visszhang,
illetve nemrég volt a gyereknap, és azon is nagyon sokan vettek részt.
A támogatás kapcsán mindenki felhasználta, amennyire szüksége volt rá. A támogatást azonban
nemcsak a gépjárműhasználatban lehetne meghatározni.
Pl. nemrég volt a gyereknap, ami nem igényel gépjármű kilométer támogatást, de jó lenne, ha
egyenlőség lenne, és az ilyen rendezvények is kapnának támogatást.
Kláricz János polgármester: A rendezvényt a sportegyesület eszközökkel, sátrakkal támogatta,
a sportpályán dolgozók segítséget nyújtottak, a horgásztavat is biztosították erre az időre. Ezek
pénzben nem mérhetőek, de nagyon fontosak.
Az Ösvény Alapítvány is tudta támogatni az idei gyereknapot, mert van egy pályázata, ami
lehetőséget nyújt erre.
Az alapítvány Bucsára is szervez ennek a pályázatnak a keretén belül programokat, előadásokat.
Földesi Györgyné elnök: Elfogadásra javasolja a civil szervezetek részére nyújtott kilométer
támogatásról szóló kimutatást, és kezdeményezi, hogy jövőre próbáljanak kezdeményezni
pénzbeli támogatást is nyújtani részükre.
Polyák Jánosné tag: Javasolna egyfajta egyenlőséget kell tenni a civil szerveződések között,
akik nem használnak kilométer támogatást, azok kaphassanak másforma támogatást.
Kláricz János polgármester: Egyetért a kezdeményezéssel, teremtsék meg ennek a pénzbeli
támogatásnak a lehetőségét a költségvetésben.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utak
tájékoztatást elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
a következő határozatot hozta:
20/2017. (V.29) Gazdasági Bizottsági határozat
A civil szervezetek részére teljesített térítésmentes utak kimutatása megvitatása
A Gazdasági Bizottság elfogadja és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a civil
szervezetek részére teljesített térítésmentes utakról szóló tájékoztatást.
Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke
Határidő: értelem szerint
11./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a Bejelentések napirendi pontban kinek van
kérdése, hozzászólása?
Megkérdezte, hogy a benyújtott Orvosi rendelő pályázat milyen stádiumban van?
Kláricz János polgármester: Ennek a pályázatnak a DEB döntését az önkormányzat
megfellebbezi. Erre van lehetőség.
Földesi Györgyné elnök: Már többször volt erről szó, testületi ülésen is, és bizottsági ülésen is,
szeretné javasolni, hogy a Kossuth téren lévő eladó ingatlanokat az önkormányzat vásárolja
meg, és használja közösségi célokra.
Ha nincs a közeljövőben rá remény, hogy pályázati pénzből meg tudja vásárolni az
önkormányzat, anélkül is javasolná.
Kláricz János polgármester: Ha az önkormányzat meg tudná teremteni a pénzügyi oldalát, és a
képviselő-testület is megvizsgálja a felvetést, javasolja, hogy feladatként fogalmazódjon ez
meg.
A helyi termelői piac létesítése Bucsán című pályázat viszont nyertes, és a Bucsa, Kossuth u.
43. szám alatti ingatlant az önkormányzat meg fogja vásárolni.
Polyák Jánosné tag: Az idén már nagyobb munkálatokat nem is végeztek az ingatlanon, mivel
elbontásra kerül az épület.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy a Bocskai utca 1. szám alatti ingatlanon végzett
munkálatokra készített-e az önkormányzat költségvetést?
Kláricz János polgármester: Nem készült még számítás, egyenlőre egy megállapodás alapján a
hátsó épületek bontására került sor. Továbbá megállapodás alapján az udvart használhatja az
önkormányzat. valamint a községház udvaráról biztosítva lesz a csapadékvíz Bocskai utcára
történő kivezetése. Az önkormányzat semmiképpen nem fog kedvezőtlen helyzetbe kerülni.

11

Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több napirend, kérdés és hozzászólás a Gazdasági Bizottság tagjai részéről nem volt, az
ülést 17,00 órakor bezárta.
kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke
a Gazdasági Bizottság tagja

Fehér Lászlóné tag
jegyzőkönyv hitelesítő

Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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