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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2019.
június 26-án (szerdán) délután 13,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Polyák Jánosné tagok
Távol maradtak: Fehér Lászlóné, Mogyorósi Anikó képviselő tagok.
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester, Fábiánné
Szabó Erzsébet pénzügyi főelőadó
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait Dr. Nagy Éva
jegyző asszonyt, Kláricz János polgármester urat, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi
munkatársat.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 3 fő
bizottsági tagból 3 fő jelen van, 2 fő hiányzik.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Faluházi Sándor
bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
Faluházi Sándor tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzatának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
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4./ Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetése módosításának
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
5./ Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatás
kiegészítése véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
6./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a 2018 évi
zárszámadás tárgyalásakor a bizottság már elfogadta a maradványt, ezt a 2019 évi
költségvetésbe szükséges beépíteni.
Tovább a vagyongazdálkodásról szóló beszámoló egy nagyobb tárgyalási alapot képez, mivel
ez az a terület, ahol a képviselő-testület bevételt tud növelni.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a meghívó szerinti napirendi pontokon túl
más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi költségvetése
előirányzatának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár 2019. évi költségvetése előirányzatának véleményezését.
Megkérdezte a bizottság tagjait, kinek van kérdése, hozzászólása?
Polyák Jánosné tag: A szolgáltatási kiadásokkal kapcsolatosan az egyéb szolgáltatások mit
jelentenek? .
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: A kiadások sorban a nem szakmai jellegű
szolgáltatások, karbantartások kerültek betervezése, amelyek kapcsolatosak a működéssel.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat költségvetéséből átkerült a teljes összeg, ami a
művelődési házra volt fordítva. Ezzel a költségvetéssel most elindul a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár és később fogják látni, hogy hogyan realizálódnak a bevételek, hogyan alakulnak a
kiadások.
Földesi Györgyné elnök: A dologi kiadásokat magasnak ítéli a személyi juttatásokhoz
viszonyítva Nyilván most még nincs viszonyítási alapjuk, de ezt felügyelettel lehet csak
megítélni.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte van-e még további kérdés, hozzászólás?
Mivel további kérdés és hozzászólás nem merült fel, javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi zárszámadása elfogadását
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Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Kóti
Árpád Faluház és Könyvtár 2019. évi módosított költségvetését 3.453.765 Ft-tal elfogadja, és
a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
18/2019.(VI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvár
2019. évi módosított költségvetési előirányzat véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottság a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2019.
évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 3.453.765.-forint főösszegben
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: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési
rendelete módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Megkérdezte a bizottság tagjait, kinek van kérdése, hozzászólása?
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a Közös Hivatalnál a foglalkoztatottak személyi
juttatásánál a külső személyi juttatásoknál 1.105.000 Ft került betervezésre.
Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző: Az összeg az Európai Parlamenti képviselői
választásokkal összefüggő külső személyi juttatás.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e kérdés, van-e vélemény?
Mivel kérdés és vélemény nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési
rendelete módosítását 57.632.236 Ft-tal elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
19/2019.(VI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 57.632.236.-forint főösszegben
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
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete
módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete módosításának véleményezését.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek kérdése, véleménye?
Polyák Jánosné tag: Csak szeretné megjegyezni véleményképpen, hogy a bevételi oldal
részletes, magyarázatot tartalmaz, de a kiadási oldal került ennyire részletesen felsorolásra.
Kláricz János polgármester: Maga a bevétel növekedés utal arra, hogy hol kell mutatkoznia a
kiadásnak.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e kérdés, van-e vélemény?
Mivel kérdés és vélemény nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni a Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete
módosítását 950.306.348.- Ft-tal elfogadja, és a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
20/2019.(VI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2019. évi költségvetés fő összegét
bevétellel kiadással egyezően 950.306.348.-forinttal állapította meg.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 564.939.985.-forintról 950.306.348forintra módosul.
Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Képviselőtestületének a költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési
rendeletének módosítása
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2019. évi konszolidált költségvetési rendelete módosításának
véleményezését.
Megkérdezte van-e kérdés? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi
konszolidált költségvetési rendeletének főösszegét 957.487.036 Ft-tal elfogadja és a
képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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21/2019.(VI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2019. évi konszolidált költségvetés fő
összegét bevétellel kiadással egyezően 957.487.036.-forinttal állapította meg.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 568.093.770.-forintról 957.487.036.forintra módosul.
A Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Képviselőtestületének a költségvetési rendelet módosítását.
Határidő: azonnali
Felelős: Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló
tájékoztató véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásról szóló tájékoztató véleményezését.
Átadta a szót a bizottság tagjainak.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a hivatali gépjárművek lakosság általi igénybevétele
hogyan történik, ki igényelheti, milyen indokkal? Gépkocsivezetővel együtt, vagy anélkül?
Hasznosnak találja.
Kláricz János polgármester: Van a civil szervezetek részére is egy kilométer keret, nem ebben
a táblázatban van, és amit az önkormányzat támogatásként nyújt a közösségeknek.
Az egyéb bevételként megjelenő forrásokra vannak önkormányzatnak kalkulációi, a hidromek
rakodóra, a platós tehergépkocsira. Nem meghirdetett szolgáltatásként működik, csak ha van
szabad kapacitás, és igény jelenik meg.
A lakosság részére segítséget szokott nyújtani az önkormányzat olyan igényeknél, mint a
szakszolgálatokhoz való eljutás. Itt nincs külön tarifa, az üzemanyagot szokta az
önkormányzat megtéríttetni az igénybevevővel. Az önkormányzat és a KLIK között
vállalkozási szerződés alapján működik az utaztatás. Nemcsak az iskolába történő eljutásra
szól, hanem úszásra, egyéb utakra is. Konkrétan nem vállalkozási tevékenységként végzi ezt
az önkormányzat, de nem is végezhetné.
A felmerülő kérelmeket igényeket az önkormányzat csak a szabad kapacitása terhére teljesíti.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a traktor igénybevételét mi indokolja például.
Kláricz János polgármester: A lakosok általában a traktort nagymennyiségű zöldhulladék
kiszállítására szokták igénybevenni. Ezzel kapcsolatosan változás várható, mert a
hulladékszállítást végző kft hamarosan kínálni fogja a zöldhulladék konténereit, meg kell
rendelni és kihelyezik, majd elszállítják. Négy és nyolc köbméteres konténerek lesznek.
Dr. Nagy Éva jegyző: A konténer lakosok felé történő kihelyezésének lehetősége megoldaná
azt a problémát is, hogy a kinti ahová most gyűjti az önkormányzat a zöldhulladékot,
kiürülne, fel tudnák számolni.
Faluházi Sándor tag: Megkérdezte, hogy meg van-e az szabva, hogy a kaszálónak használt
telkeket mikorra kell rendbe tenni, mi az az időpont?
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Kláricz János polgármester: Nincs külön határidő erre, ezért az olyan területek, amelyek
kaszáló céljából vannak bérbeadva, azok szinte csak egyszer a kaszálás után tekinthetők
rendbe tett ingatlannak.
Faluházi Sándor tag: Meg kellene határozni a kaszálások idejét számát, nyilván akit ez érint,
annak több munkát jelent. Aki egyszer lekaszál, az elviszi a szénát, újra megint akkor kaszál,
ha megnő. A köztes időkben a porta rendezetlennek tűnik, a járdán is összeér a fű.
Kláricz János polgármester: Üzleti alapja is van ennek, mert a jó minőségű szénát szereti
mindenki hasznosításként.
Földesi Györgyné elnök: Az üzleti alapnak is van egy tisztessége, rendje.
Polyák Jánosné tag: Az elmúlt ülésen volt éppen erről szó, hogy aki nem tartja folyamatosan
karban az általa bérelt területet, annak ne adják ki újra, csak olyannak aki rendben tartja,
illetve ilyenkor az önkormányzatnak helyt kell állni, a járda mellett a füvet le kell vágni.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint felül kell ezt vizsgálni, és belterületi ingatlant
nem is kellene kaszálóként, gazdasági hasznosításra bérbeadni, inkább csak azokat az utca
végi és külterületi ingatlannal szomszédos területeket, amelyek peremrészen vannak.
Polyák Jánosné tag: Ezt tudná támogatni, lényeg az, hogy a területek kezeltek legyenek. A
község egyes területei olyanok, mintha soha nem lennének kezelve, ápolatlanok, és nincs
rend. Pedig rendnek kell lenni, és meg kell követelni az önkormányzatnak, és ennek kell,
hogy eredménye legyen. Aki olyan helyen lakik, ahol nincsenek a telkek rendbetartva, az
illúzió romboló lehet.
Kláricz János polgármester: A temetőben például el kell azt érni, hogy kézi fűnyíróval
karbantartható legyen. Továbbá
Polyák Jánosné tag: Amikor nagyon sok a csapadék, akkor például a temetőben szinte körbe
sem érnek kaszálással, a fűnyírással. Látszik a munka, csak mégsem érik el a célt vele, nem
várható el egy személytől, hogy a temetőt teljes egészében rendbe tartsa.
Kláricz János polgármester: Vannak közfoglalkoztatottak a temetőben.
Polyák Jánosné tag: Véleménye szerint ha ki van adva feladatként, és elvárásokat
fogalmaznak meg, akkor azt el kell végezni.
Földesi Györgyné elnök: Elvárásokat kell megfogalmazni. A községben a főutcán is vannak
rendezetlen helyek. Kérte, és már meg is beszélték, hogy a Kossuth utcán mindenhol
egyformán vágják le a füvet, Rendezetlen a falu, az utcák, a főutcán, a Vízműnél nem lett
lesöpörve a fűnyírás után a járda. Az idősek jobban rendbe tartják a házuk környékét, mint a
fiatalok. Van olyan hely, ahol több hónapja kint van a ház előtt két zöldhulladékkal megtöltött
zsák. Minden embernek tudni kellene, hogy mi a kötelessége, és mi a jog.
Elkészíttették a település arculati kéziköknyvet, ez alapján egy igényes faluban nem lehetne
már fára kitenni hirdetményeket, és a régi hirdetőket nem használja senki. Ezt határozottan
meg kellene szüntetni.
Megkérdezte, hogy az iskolabusz még szállít Töviskesbe óvodásokat?
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A KLIK által négymillió forint került befizetésre. Kevésnek tartja, de pontosan nem tudják,
hogy ez mit takar,. nem látnak részletes számítást.
Kláricz János polgármester: Az iskolabusz utaztatási feladatai a KLIK-kel szerződésben
vannak rögzítve.
Földesi Györgyné elnök: A horgásztónál kimutatásra került bevétel, tavaly a napijegy bevétel
alapján arra lehet következtetni, hogy nem sokan látogatták, illetve a hal eladásból származó
bevétel nagyon kevés. Elképzelhetetlen, hogy csak ennyi bevétel legyen, ellenőrzi valaki a
horgásztónál tartózkodó foglalkoztatottat?
A haltelepítésről, azaz kiadásról nem látnak számadatot.
Kláricz János polgármester: A horgásztónál valóban torz képet látnak, összességében nagyon
sokan csak félnapos jegyet vesznek. Egy évben egyszer szokott lenni haltelepítés, illetve
valóban kevés a bevétel a haleladásból.
Földesi Györgyné elnök: Ellenőrizni kell. Meg van ennek is a rendje.
Az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan 5.-Ft/m2+áfa a díj, a díjat a többször módosított
13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet szabályozza, a díjakat meghatározó mellékletet
javasolja felülvizsgálni, legalább infláció követő emelést végezzenek el.
A lakások és helyiségek bérleti díja meghatározásáról szóló alaprendelet 2015. évi, szintén
javasolja, hogy végezzék el a felülvizsgálatot, és az infláció mértékével növeljék.
A továbbiakban a Gazdasági Bizottság tagjai az előterjesztés szerinti „Kimutatás az
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadásáról 2018 évben” táblázat alapján
beszélgetést folytatott az ingatlanokkal kapcsolatosan. A táblázatban foglalt ingatlanokat a
tagok egyenként beazonosították.
A Gazdasági Bizottság megállapította, hogy a bérleti díjakat tartalmazó rendeleteket, közterület használati, és lakásbérleti díjak, - felül kell vizsgálni.
A továbbiakban a bizottság megbeszélést tartott az Ösvény Esélynövelő Alapítvány által
használt ingatlan bérleti körülményeivel kapcsolatosan. Az elnök kérte, hogy vizsgálják felül,
milyen határozat alapján adta bérbe az önkormányzat, milyen megállapodást kötött az
alapítvánnyal.
Polyák Jánosné tag részéről elhangzott olyan vélemény, mely szerint vizsgálják meg, hogy mi
az az előny, ami az alapítvány részére kiadott helyiség mellett szól, és mi az, ami ellene. Ha
több család megélhetését segíti elő, akkor maradjanak ebben a helyzetben. Javasolta a
bizottság, hogy készüljön kimutatás arról mibe kerül az önkormányzatnak az épületfenntartás.
A Gazdasági Bizottság tagjai beszélgetést folytattak a Kossuth téren parkoló kamionnal
kapcsolatosan. Megállapítást nyert, hogy a kamion parkolása akkor lenne megoldott, ha
kijelölt helyre tudnának parkolni.
Azzal, hogy tiltó táblát helyeznek ki, nem fognak mindent megoldani hosszú távon, hiszen
parkolni továbbra is fognak utcán, főutcán, vagy máshol.
Ha a kamion olyan helyen fog parkolni, ahol bérleti díjat kell majd fizetni, az önkormányzat a
kamion tulajdonosa részére kiállítja a számlát, a cég befizeti a díjat, ezzel nem oldódik meg
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maga a probléma.
A Gazdasági Bizottság elnöke azt a következtetést vonta le, hogy a kamion évek óta parkol a
köztéri parkban, meg kell keresni a parkolás lehetőségére a megoldást, ami ne a park legyen.
Felmerült az orvosi rendelők bérleti díja, van olyan település ahol fizetnek a orvosok bérleti
díjat, pedig ők is megkapják a finanszírozást.
Válaszként elhangzott, hogy az alapellátást végző szolgáltatásért nem kell bérleti díjat fizetnie
az egészségügyi vállalkozásnak.
A jogszabályi háttérnek pontosan utána fog nézni.
Polyák Jánosné tag: Véleményként elmondta, hogy az orvosokat nem terhelné az általuk
használt helyiség bérleti díjának megfizetésével.
Földesi Györgyné elnök: A vagyongazdálkodásról szóló beszámolót nem javasolja elfogadni
és a képviselő-testület felé elfogadásra, mert nem került még bele az indexálás, aminek az
elkészítése szükséges.
Dr. Nagy Éva jegyző: Szeretné kérni, hogy a rendelet tervezet elkészítéséhez a jegyző kapjon
iránymutatást, mi az, amivel a díjak emelésre kerüljenek.
Földesi Györgyné elnök: Az infláció mértékével történő emelést javasolja.
Továbbá javasolja, hogy az Ösvény Esélynövelő Alapítvány által bérelt helyiség bérleti
díjával is foglalkozzanak. Vizsgálják felül a megállapodást.
Lezárta a napirendet azzal, hogy a készüljön munkaanyag a kért kiegészítésekkel.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja,
hogy a készüljön munkaanyag a közterület díjak inflációval történő emelésével kapcsolatosan,
a lakásbérleti díjak infláció mértékével való emelésével kapcsolatosan, és az Ösvény
Esélynövelő Alapítvány megállapodását vizsgálják felül.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
22/2019.(VI.26.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztató
véleményezése, javaslat munkaanyag elkészítésére
A Gazdasági Bizottság véleményezte Bucsa Község Önkormányzata 2018 évi
vagyongazdálkodásáról szóló tájékoztatót, melyet jelen ülésen nem fogad el, kéri annak
kiegészítését, a közterület használatáról szóló díjak inflációval való növelése munkaanyagot, a
lakásbérleti díjak infláció mértékével való növelése javaslatot, munkaanyagot, illetve az
Ösvény Esélynövelő Alapítvány megállapodásának felülvizsgálatát.
Az emeléseket 2020. január 1-jétől javasolja a bizottság, továbbá javasolja, hogy a rendelet
tervezetet a képviselő-testület november hónapban tűzze napirendre.
Felelős: Földesi Györgyné a GB elnöke
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: A bejelentések napirendi pont keretében a pénzügy által készített
kimutatásról adott tájékoztatást.
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A kimutatásból kitűnik a bankszámlák egyenlege, továbbá az, hogy az önkormányzat a
hitelkeretet kihasználja. A hulladékszállítás kintlévősége még nem térült meg. A
kertészszigeti önkormányzatnak még fennáll a tartozása. A Víziközmű Társulatnak is van
kintlévősége. A Bucsa Sport Egyesület tartozása nem került visszafizetésre. A Református
Egyháznak még van egy hónapja a visszafizetésre. Vannak dologi kiadások, és kifizetetlen
számlák. Tragédia, hogy a csatorna dugulás elhárítási hiba nincs még kifizetve, ez így nem
rend. A feladatokat mindig időben kell elvégezni.
Kláricz János polgármester: BUCSA-ÉP Nonprofit Kft kintlévősége csökkent, mivel a kft
hulladékszállításával kapcsolatos kintlévőséget az önkormányzat átvette.
A Bucsa Község Víziközmű Csatornamű Társulat kintlévősége behajtásával kapcsolatosan a
szükséges lépéseket az adóhatóság és a jegyző asszony elindította. Annak idején a társulat
elnöke is mindent megtett annak érdekében, hogy minél több kintlévőség beszedésre kerüljön.
Kertészsziget Község Önkormányzata beadta a pályázatát a rendkívüli támogatásra, a tartozás
megfizetésére a felszólítások a pénzügy részéről kiküldésre kerültek. Jelezte a polgármester úr
felé, ha nem tudja foganatosítani kérelmét a központi költségvetés nem ad erre forrást, akkor
ütemszerű visszafizetést kér az önkormányzat. Ezen a területen valóban nem történt
előrelépést. Jelezte azt is, hogy más irányba is el fog mozdulni a behajtás érdekében az
önkormányzat.
A Bucsa Sport Egyesület nem fizette még vissza a tartozását, de most van a TAO pályázatok
benyújtásának lehetősége és azt követően vissza tudja visszafizetni záros határidőn belül.
A szennyvíz dugulás elhárítás összegének követelése érdekében még nem jutott előbbre a
Swietelsky Zrt-vel.
Polyák Jánosné tag: Megkérdezte, hogy a Bocskai utca végén a fák, cserjék ritkítása
megkezdődött, de abbamaradt. Nem tudnak géppel arra eljárni. Mikorra teszi az
önkormányzat?
Kláricz János polgármester: A munkálatokat megkezdték, de valóban abbamaradt a kapálások
és egyéb munkák miatt. Reméli, hogy elkészül.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a jelenlévőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt az ülést 14,30 órakor bezárta.
kmf.

Földesi Györgyné
a Gazdasági Bizottság elnöke

Faluházi Sándor
a Gazdasági Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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