Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
993-6/2018. iktatószám
6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2018.
október 29-én (hétfőn) délután 16,30 órakor megtartottnyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak:Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Faluházi Sándor tagok
Távol maradt:Fehér Lászlóné, Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott:Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester, Balázs
Ferencné pénzügyi főmunkatárs, Fenyődi Attila alpolgármester
Földesi Györgyné elnök:Köszöntöttea Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző
asszonyt és Kláricz János polgármester urat, Balázs Ferencné pénzügyi munkatársat
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 3 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 3 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándorbizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Faluházi Sándor
bizottsági tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Faluházi Sándortagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Földesi Györgyné elnök:Előterjesztette a napirendi pontokat.
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetése módosításának
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: 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 Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése
előirányzat módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése előirányzat módosítása véleményezését.
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal feladatainak ellátására vonatkozó 2018. évi
költségvetést a Képviselő-testület a 14/2018.(II.22.) KT határozattal fogadta el, mely
beépítésre került a Bucsa Község Önkormányzata 2/2018.(II.23.) Önkormányzati rendeletébe.
A 2018. évi költségvetés előirányzat módosítása szükségessé vált. A módosítás okát az
előterjesztés tartalmazza, melyet a bizottság tagjai megkapták.
Kérte a tagokat, mondják el kérdéseiket, véleményüket az előirányzat módosítással
kapcsolatosan.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársat, van-e valamilyen kiegészítése?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Nem volt kiegészítése.
A bizottság tagjainak sem volt kérdése, és hozzászólása.
Földesi Györgyné elnök:A pénzügyi munkatárs pontos kimutatást készített arról, hogy mi volt
a bevételi és a kiadási oldalon a módosítás.
Az eredeti előirányzatot4 530 363.-forint növekedéssel szükséges módosítani és így a
módosított előirányzat kiadási és bevételi oldalon 51 078 981.- forint lesz.
Kérte a bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja és a
Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018.
évi költségvetésének előirányzat módosítását kiadási és bevételi oldalon egyezően 51 078 981
Ft-tal.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága jelenlévő 3 tagja 3
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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13/2018.(X.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi költségvetési előirányzat módosításának véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
2018. évi módosított költségvetését bevételi és kiadási oldalon 51 078 981.-forint főösszegben
határozza meg. Javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított
előirányzat költségvetési rendeletbe beépítését.
Felelős:
Földesi Györgyné - GB Elnöke
Balázs Ferencné – Pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete
módosítása véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete módosításának véleményezését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február 22-én a 2/2018.(II.23.)
önkormányzati rendelettel elfogadta a 2018. évről szóló költségvetési rendeletét, melyet a
mellékelt rendelet-tervezetben javasoltak szerint módosítani szükséges.
A költségvetés fő összege 439 411 373 forint bevétellel, és kiadással egyezően került
elfogadásra. A jelenlegi módosítási javaslat bevétellel kiadással egyezően 612 472 327.forint növekedésre vonatkozik, a rendelet elfogadása után a bevételi és kiadási előirányzatok
fő össze 439 411 373 forintról 1 051 883 700 forintra változik.
Nagyon soknak tűnik, többnyire a közmunkaprogram és a pályázati pénzek a jelentős
növekedés indoka.
Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e valakinek a módosítással kapcsolatosan kérdése,
hozzászólása?
A Bizottság tagjai részéről kérdés és hozzászólás nem volt, ezért kérte a Gazdasági Bizottság
tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé is elfogadásra
javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítását és a
kiadási és bevételi oldalt egyezően 1 051 883 700 Ft-tal elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
14/2018.(X.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2018. évi költségvetés fő összegét
bevétellel kiadással egyezően 1 051 883 700.-forinttal állapította meg.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 439 411 373.- forintról
1 051 883 700.- forintra módosul.
Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Képviselőtestületének a költségvetési rendelet módosítását.
Felelős:Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
Táblázatok: 1. melléklet Bevételek
2. melléklet Kiadások
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetése
módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításának véleményezését.
Az pénzügyi munkatárs elkészítette a kimutatást a változásokról. Jelentős összegek a
pályázatok, a falunapi támogatások, egyéb módosítástok.
Megkérdezte a bizottság tagjait, elfogadják-e a módosítást, van-e kérdés, hozzászólás?
A bizottság tagjait részéről kérdés nem merült fel.
Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja és a Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja a Bucsa Község
Önkormányzat 2018. évi költségvetése előirányzat módosítását.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
15/2018.(X.29.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2018. évi konszolidált költségvetési rendeletének
módosítása véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a 2018. évi konszolidált költségvetés fő
összegét bevétellel kiadással egyezően 1 056 813 657.-forinttal állapította meg.
A jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg 441 983 935.- forintról
1 056 813 657.- forintra módosul.
A Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Képviselőtestületének a költségvetési rendelet módosítását.
Felelős:Földesi Györgyné - Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné - Pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
Táblázatok: 1. melléklet Bevételek
2. melléklet Kiadások
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy van-e valakinek bejelentése?
Faluházi Sándor tag: Megkérdezte, hogy a testületi ülésen felvetett, a bérleti díjakkal
kapcsolatosan milyen előrelépés történt a KLIK-kel megkötött szerződéssel kapcsolatosan?
Kláricz János polgármester:A KLIK-kel a szerződés módosításra került, megtörtént a
visszaköltözés az iskolása. A pedagógusok még most rendezik be a termeket. Jövő héten
indulhat a tanítás.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A belső ellenőrzés most kezdődött. A munkaterv szerint az
önköltség rendjének felülvizsgálatát követően tesznek javaslatot arra vonatkozóan, hogy
hogyan lehet pontosan meghatározni a helyiség bérlettel kapcsolatos díjszámítást. A belső
ellenőrök fognak tenni javaslatot. Visszaigazolás lesz arra vonatkozóan, hogy amostani
díjmeghatározás összhangban van-e a meghatározott költséggel.
A novemberi testületi ülésre már fogják tudni ezt a javaslatot.
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Feladatként kapta a jegyző azt, hogy melyik legyen az a költséghely, ahonnan az
önkormányzat biztosítja a Református Egyház részére a 2.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást. Az eredeti határozatban a 4.000.000 Ft visszatérítendő támogatást a képviselőtestület a 2017 évi Felhalmozási bevételekből biztosította.
A 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást pedig a 2018. évi költségvetésben betervezett
2.000.000 Ft Tartalék terhére kívánja biztosítani. A 2.000.000 Ft visszatérítendő támogatást
pedig 2018. november 30. napjáig kell visszafizetni.
Földesi Györgyné elnök: A következőekben a követelések és kintlévőségek kimutatásról
szólt, melyet a Gazdasági Bizottság negyedévenként kért.
A Református egyház tartozását megbeszélték.
A Bucsa Sport Egyesület tartozásáról, annak visszafizetéséről még elgondolkodnak.
A régi belvizes kölcsönöket már egy évtizede görgeti maga előtt az önkormányzat. Ezt
valahogyan rendezni kell, és kitalálni a módját.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A kincstári ellenőrzés alkalmával lesz lehetőség arra,
hogy megfelelő megoldást találjon az önkormányzat a régi belvizes és szociális kölcsönök
elkönyvelésére. Egy táblázatos kimutatást kell készíteni, és ezt fogják az ellenőrök
megvizsgálni. November hónapban a testületi ülés napirendjére lehet tűzni a
háromnegyedéves beszámoló megtárgyalásával.
Földesi Györgyné elnök: Foglalkoztak már ezzel a dologgal, de sajnos sokan akik tartoznak
már nem élnek, de meg kell találni a megoldást.
Rákérdezett Kertészsziget Község Önkormányzata tartozására.
Kláricz János polgármester: A teljes adósság megfizetésére a polgármester úr a REKI
pályázatot jelölte meg, a most önállóvá váló intézmény esetében 100 %-ig helyt tud állni.
Ki lett értesítve az önkormányzat annak rendje szerint, hiszen már a rendszer is generálja a
felszólításokat, ennek fenn kell tartani a folyamatosságát.
Amint megkapják az önkormányzatok az információt arról, hogy nyertes vagy nem nyertes a
REKI pályázat, akkor valamilyen részletfizetésben meg kell egyezni.
Földesi Györgyné elnök: Hány éve tartozik Kertészsziget Község Önkormányzata?
Pap-Szabó Katalin jegyző:A tartozás a Közös intézményfenntartás óta folyamatos.
Már nagyon nagy szüksége van Bucsának ezekre a forrásokra.
Napokon belül meg fogják tudni a REKI pályázat eredményét.
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Novemberben olyan pénzügyi kimutatás fog készülni,
ami az addig közösen fenntartott intézménynél egyfajta végelszámolást is tartalmaz.
Kláricz János polgármester: A polgármester úr még nincs az információ birtokában, hogy a
Belügyminisztériumi döntésben mi lesz az az összeg, amit ezzel szembe tud állítani.
Földesi Györgyné elnök: Meg kell oldani, azt, hogy hogyan az nem a Gazdasági Bizottságnak
kell kitalálni.
Megkérdezte, hogy a 212.000 Ft-os összeg mit jelent.
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Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: A Bocskai utcai szolgálati lakásban lakó tartozása, ami
egy éves gázszámla elszámolás összege. Részletekben fogja megfizetni.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy ki adta a részletfizetési kedvezményt.
Kláricz János polgármester: A lakónak a polgármester adta a részletfizetési kedvezményt.
Földesi Györgyné elnök: A polgármester úrnak ehhez nincs joga!
Kláricz János polgármester: A lakásbérleti szerződést meg lehet szűntetni.
Földesi Györgyné elnök: Az is egy megoldás lehet. A lakó nincs szolgálati viszonyban az
önkormányzattal.
Továbbmenve jelentős a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft 17.000.000 Ft-os tartozása.
Mit tudnak erre mondani a bizottság tagjai?
Mogyorósi Anikó tag: Nem tud ezzel kapcsolatosan semmit mondani.
Faluházi Sándor tag: Érdemben ő sem tud hozzászólni.
Földesi Györgyné elnök: A Dózsa György utca ivóvíz hálózat rekonstrukciójáért az
önkormányzat fizet?
Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs: Az önkormányzat bérleti díjat kapna az ALFÖLDVÍZ
Zrt-től, és annak a fejében elvégezte az ALFÖLDVÍZ Zrt a felújítást. A számlákat egymással
szembe állítja az ALFÖLDVÍZ Zrt.
Földesi Györgyné elnök: Erről nem volt eddig ebben a formában tudomása. Tehát akkor nem
az ALFÖLDVÍZ Zrt végezte a beruházást, hanem az önkormányzat, tehát ez az önkormányzat
költsége volt.
Megkérdezte, hogy a szennyvízcsatorna dugulás elhárítása mit jelent?
Kláricz János polgármester: A szennyvízhálózat Bocskai utcai átemelőnél történt dugulás,
közvetlenül a kivitelezési munka befejezését követően.
Faluházi Sándor tag: A Swietelsky Zrt az alvállalkozókat okolta. Ebből adódóan nem értenek
egyet, hogy ki a felelős.
Földesi Györgyné elnök: Szeretné, ha erről kapnának egy anyagot, mert a Swietelsky
Magyarország Zrt-nek garanciális kötelezettsége van 3 évig.
Kéri a polgármester urat, hogy készítsen erre vonatkozóan tájékoztatást.
A Swietelsky Zrt-nek a föld mélyében lévő művekre kell lenni jótállásának.
Megérkezik Fenyődi Attila alpolgármester és csatlakozik az üléshez.
Földesi Györgyné elnök:A jelenlévő Fenyődi Attila alpolgármester úrtól kéri, hogy
szíveskedjen tájékoztatást adni a Bucsa Sport Egyesület és a Bucsa Község Önkormányzata
közötti buszbérleti szerződéssel kapcsolatosan.
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Kérte, hogy a testületi ülésre is készüljön egy anyag a szerződéssel kapcsolatosan.
Fenyődi Attila alpolgármester: Elmondta, hogy a buszbérleti szerződést aláírta, de bővebben
nem tud tájékoztatást adni. A polgármester úr arról tájékoztatta, hogy a busz üzembentartói
engedélyezése megtörténik.
Kláricz János polgármester: A könyvvizsgáló készített egy fedezet igazolást, ami nem felelt
meg, így az üzembentartói szerződést sem fogadta el a hatóság.
A bérleti díjat el tudja számolni az Egyesület, de a busz fenntartási költséget (üzemanyagot)
még nem.
Fenyődi Attila alpolgármester: Ha az üzembentartói szerződés meg lesz, akkor a novemberi
testületi ülésre tudnak erről tájékoztatást adni. Most tehát még Bucsa Sport Egyesület fizet
mindent.
Kláricz János polgármester: A későbbiekben az üzemanyagon kívül mindent a Bucsa Sport
Egyesület fogja fizetni, úgy mint a biztosítást.
A gépkocsivezetőt és az üzemanyagot az önkormányzat, az üzembentartó fogja fizetni.
Földesi Györgyné elnök: Kéri, hogy komplett anyag készüljön mindenről, pl. arra
vonatkozóan ki vezeti a buszt, az ütközik-e valakinek a hivatali munkaidejével.
A gépkocsivezetők az önkormányzatnál dolgoznak, és munkabért kapnak. Ez ütközik, hogy is
van ez?
Kláricz János polgármester: A teljes hivatali apparátus kap a pályázatokból, van aki humán
erőforrás bevonással, van aki gépkocsivezetőként, van aki programot szervez.
Földesi Györgyné elnök: Erről szólóan szeretne kérni egy teljes tájékoztatást.
Megkérdezte van-e még valakinek hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt, megköszönte a bizottság tagjainak az ülésen való
részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta.
kmf.

Földesi Györgyné
a Gazdasági Bizottság elnöke

Faluházi Sándor
a Gazdasági Bizottság tagja
jegyzőkönyv hitelesítő
Pap-Szabó Katalin
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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