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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 

624-7/2012. ikt. sz. 

 

7. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

  

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én 

(szombaton) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Bucsa, Közösségi Ház (Kossuth u. 37.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradtak: Dr. Serester Zoltán, Fenyődi Attila képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző. 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent lakost, a 

képviselőket, Dr. Nagy Éva körjegyzőt.  

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokkal kapcsolatos bővítési 

javaslatát a KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása című 

konstrukcióra benyújtandó pályázattal kapcsolatos Képviselő-testületi határozatok 

meghozatalával. 

 

Valamint javasolta még egy újabb napirendi pont felvételét a soronkívüli ÖNHIKI pályázat 

benyújtása miatt.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a már kiegészített napirendi pontokat: 

 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének beterjesztése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi Munkaterve 

 véleményezése 

 Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző 
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4./„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések véleményezése” 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Döntés a soronkívüli ÖNHIKI pályázat benyújtásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Egyéb 

 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele?  

Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

 

Kérte a képviselőket, hogy aki a módosított napirendi pontokat elfogadja, kézfelnyújtással 

szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 

beterjesztése 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének beterjesztését. Az írásos előterjesztést a 

képviselők megkapták. 

 

Elmondta, hogy az anyagot a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, 

szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét az önkormányzat 2012. évi költségvetésével 

kapcsolatosan.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadta Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetését, és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: A 90.000 ezer Ft összeggel együttesen van beállítva a mérleg, 

amely a 2006-os belvíz támogatás jogtalan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség. 

Egyéb visszafizetési jogcímen volt lehetőség arra, hogy betervezésre kerüljön a 

költségvetésbe. 588.000 ezer Ft a kiadási és bevételi oldal mérleg egyensúlyba hozott összege 

melyből 96.000 ezer Ft a forráshiány.  

 

Az iskola esetében az előző évhez képest annyi változás történt, hogy a folyamatban lévő 

IPR-s pályázatból sok dologi forrás megfinanszírozható. Ezeket a finanszírozási lehetőségeket 

figyelembe véve 3.800 ezer Ft forrás elvonásra került.  

 

A költségvetés tervezésének fázisában egy létszámszámítási probléma lépett fel, mely 

megoldásra került az iskola tekintetében a pedagógus létszám számításánál. Egy fővel 

emelkedett a létszám, ami az adott órakerethez biztosítandó. A gyesen lévő pedagógus miatt 

pénzügyileg nem befolyásolja az iskola költségvetését. 
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Szükséges, hogy ez rendezésre kerüljön mivel az év végével az általános iskola működtetője 

megváltozik, az állam fogja átvenni. Ezzel kapcsolatosan a módosítás megtörtén és a rendelet 

már ezzel a létszámmal van kidolgozva így a statisztikai létszám 119,8 főre növekedett. 

 

A három település köztisztviselői apparátusát érintő jogszabályi lehetőségünk évek óta fen 

állt. Célja, hogy minősítés végzése történjen meg a köztisztviselői apparátus tekintetében. A 

minősítések kapcsán bérkiegészítéseket lehetne alkalmazni a minősítés eredményétől 

függően. Ez eddig nem volt alkalmazva az önkormányzatnál a bérminimum változásával 

hatványozottan jelentkezett az a probléma, hogy sok esetben jelenleg a közigazgatásban 

dolgozó még munkaviszonnyal nem rendelkező és 15 akár 20 éve a közigazgatásban dolgozó 

esetében minimálisra csökkent a bruttó bérbeli különbség ez valamilyen úton kezelésre szorul.  

Az együttes testületi ülésen egyhangúan fogadta el mind a három település képviselő-

testülete, hogy a köztisztviselői alapilletmény 5%-ig biztosítva lesz keret arra, hogy a 

munkáltatói jogkört gyakorló Dr. Nagy Éva körjegyző a minősítés elvégzését követően 

rendelkezhet ilyen bérkiegészítések megítéléséről. A körjegyzőség működésének tekintetben 

az előző évhez képest változások nem történtek.  Az önkormányzat dolgozói közzé egy 

gyesen lévő dolgozó fog visszatérni. A költségvetésbe az Ő bérköltségei már be vannak 

tervezve.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A bizottsági ülésen szó volt arról, hogy mennyire feszített 

lesz az idei költségvetés a futó projektek miatt. 

 

Kláricz János polgármester: A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 2011. évi költségvetésben 

lehetőség volt arra, hogy a működési oldalon bizonyos területek túl legyenek teljesítve. Az 

idei évben nem megengedhető. Azért is nem megengedett mivel a fejlesztési oldalon számba 

vett projektek mind futó projektek az idén ki fognak futni a tervezett fejlesztési kiadásokat 

meg kell valósítani. Konszenzusként került megállapításra az, hogy az idei évben a lehető 

legtakarékosabb működési gazdálkodást kell alkalmazni.  

 

Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi ponttal 

kapcsolatosan.  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletét.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2012.(II.13.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2012. évi 

központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire tekintettel, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 
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1.§ 

A rendelet hatálya 

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési 

szerveire. 

2. § 

Az önkormányzat költségvetési szervei 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége, 

b) önállóan működő költségvetési szerv: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda, 

 

1. Az önkormányzat 2012. évi konszolidált költségvetése 

 

3. § 

 

Az önkormányzat konszolidált bevételei 

 

(1)Az önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeinek főösszege: 661 035 ezer Ft 

 

                              ezen belül:24 186 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

                                               11 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

92 354 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

     300 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

                                             208 211 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

                                               22 431 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

                                             198 829 ezer Ft támogatásértékű bevételek 

     256 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

                                               96 368 ezer Ft finanszírozási bevétellel, 

  7 000 ezer Ft előző évi pénzmaradvány átvétellel állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat 2012. évi konszolidált költségvetési bevételeinek és kiadásainak 

mérlegét a 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2012. évi konszolidált 

költségvetési bevételeit részletezve a 2. számú melléklet, a 2012. évi összevont felhalmozási 

bevételeit a 7/a számú melléklet tartalmazza. 

 

4.§ 

 Az önkormányzat konszolidált kiadásai 

 

(1) Az önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásainak főösszege: 661 035 ezer Ft 

 

                           ezen belül: 209 831 ezer Ft személyi juttatással, 

                                               50 660 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

                                               87 299 ezer Ft dologi kiadással, 

                                               90 416 ezer Ft dologi jellegű kiadással: 

                                  ebből: a 2006. évi belvíz visszafizetés: 89 000 ezer Ft, 
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                                                1 832 ezer Ft működési célú pénzeszköz átadással, 

                                              92 691 ezer Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, 

                                                5 005 ezer Ft kamatkiadással, 

                                                   945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                                7 000 ezer Ft felhalmozási kiadással  

                                            111 469 ezer Ft felhalmozási célú kiadásokkal, 

                                                3 887 ezer Ft általános tartalékkal állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat 2012. évi konszolidált költségvetési kiadásait részletezve a 3. számú 

melléklet, a 2012. évi konszolidált felhalmozási kiadásait a 7/b. számú melléklet tartalmazza. 

 

5.§ 

Az önkormányzat konszolidált kiadásai és bevételei 

 

Az önkormányzat összevont működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait 

mérlegszerkezetben a 8. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat összevont működési 

és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait éves bontásban a 10. melléklet tartalmazza. 

 

6. § 

Az önkormányzat konszolidált létszámkerete 

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszámát: 119,8 főben 

állapítja meg (ebből közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszáma: 41,7 fő.) 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámát a képviselő-testület a 16. számú 

mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 

 

 

2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetése 

 

7. §. 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését: 

 

a) 625 467 ezer Ft bevétellel és ezen belül: 

   24 178 ezer Ft intézményi működési bevétellel, 

   11 100 ezer Ft helyi adó bevétellel, 

   92 354 ezer Ft átengedett központi adók bevétellel, 

        300 ezer Ft egyéb bevételek, bírságok, pótlékok, 

 208 211 ezer Ft önkormányzatok költségvetési támogatása, 

    22 431 ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, 

 163 269 ezer Ft támogatásértékű bevételek: 

 

                                  ebből: -     74 231 ezer Ft működési célú, 

-  89 038 ezer Ft felhalmozási célú bevétellel, 

 

          256 ezer Ft adott kölcsönök visszatérülése, 

     96 368 ezer Ft finanszírozási bevétellel 

       7 000 ezer Ft előző évi pénzmaradvánnyal állapítja meg. 
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b) 625 467 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

 72 090 ezer Ft személyi juttatással, 

 15 034 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, 

 70 885 ezer Ft dologi kiadással, 

 90 000 ezer Ft dologi jellegű kiadással, 

 92 691 ezer Ft ellátottak juttatásaival, 

   1 832 ezer Ft pénzeszköz átadással, 

   7 000 ezer Ft hiteltörlesztéssel, 

                                                  5 000 ezer Ft kamatkiadással, 

      945 ezer Ft adott kölcsönökkel, 

                                              111 469 ezer Ft felhalmozási kiadással  

           154 634 ezer Ft intézményi finanszírozási kiadással 

               3 887 ezer Ft általános céltartalékkal állapítja meg. 

 

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve éves 

finanszírozási ütemtervét a 10. melléklet, és az önállóan működő költségvetési szerve éves 

finanszírozási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozás terv szerinti 

teljesítéséről a polgármester és a jegyző gondoskodik. 

 

 

8. § 

Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 

 

A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát: 60,4 főben állapítja meg 

(ebből közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: 41,7 fő.) 

 

3. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetése 

 

9.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége) 2012. évi költségvetését: 

 

a) 77 121 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

                                                 77 121 ezer Ft működési célú bevétel, 

 
b) 77 121 ezer Ft kiadással, és ezen belül 

                                     57 045 ezer Ft személyi juttatással, 

 14 609 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár. 

adóval 

   5467 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv engedélyezett 

létszámát: 23,3 főben állapítja meg.  

 

4. Az önállóan működő költségvetési szerv: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetése 
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10.§ 

 

(1) A Képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv (Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda) 2012. évi 

költségvetését: 

 

a) 113 081 ezer Ft bevétellel, és ezen belül: 

  8 ezer Ft működési célú bevétel, 

                                      113 073 ezer Ft támogatásértékű bevétel ebből: 

- 113 073 ezer Ft működési célú bevétellel 

 
b) 113 081 ezer Ft kiadással, és ezen belül: 

80 696 ezer Ft személyi juttatással, 

                                           21 017 ezer Ft munkaadót terhelő járulékkal, és szociális hozzájár. 

                                                                   adóval, 

                                           11 368 ezer Ft dologi kiadással állapítja meg. 

 

(2) A képviselő-testület az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát: 36,1 

főben állapítja meg.  
 

5.A 2012. évi költségvetést bemutató további mellékletek 
 

11.§ 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei összes kiadásait szakfeladatok szerint részletezve 

tájékoztató jelleggel a 6. számú melléklet tartalmazza. 

(2) Az önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 9. melléklet 

tartalmazza. 

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásait részletezve a 18. melléklet mutatja be. 

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek középtávú tervét a 19. melléklet 

mutatja be. 

(5) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 

56. § (1) bekezdésében- a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. 

§-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2012. évben 38 650 forint. 

 

6.Az önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege 

 

12.§ 
 

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetési egyenlege: 96 368 ezer Ft hiány 

(2) Az önkormányzat költségvetésében nem áll rendelkezésre saját forrás a hiány belső 

finanszírozására. 

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozásának módja: az önkormányzat a hiány teljes 

összegével pályázni kíván az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 

támogatására. Sikertelen pályázat esetén a képviselő-testület a 2012. évi költségvetést újra 

tárgyalja. Felhatalmazza a képviselő- testület a polgármestert, hogy az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázatot készítsen elő, és azt 

nyújtsa be a hiány finanszírozása érdekében. 

(4) Az önkormányzat 2012. évi fejlesztési céljai között nem szerepel olyan fejlesztés, 

amelyhez adósságot keleteztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. 



 8 

7.Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló 

kötelezettségei 

13.§ 
 

Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit a 17. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

8. Az önkormányzat általános tartaléka és az azzal kapcsolatos hatáskör 

14.§ 

 

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános tartalék: 3 887 ezer Ft 

(2) A képviselő- testület az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a polgármesterre 

átruházza. 

9.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 

15.§ 

 

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben -a 

368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt esetekben – saját hatáskörben módosíthatóak. 

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 

polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles 

tájékoztatni. A képviselő-testület –első negyedév kivételével- negyedévenként, döntése 

szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31.-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról. 

 

16. § 

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi 

előirányzataikon felüli működési többletbevételüket. 

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal 

egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. 

 

17. § 

 

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött átmeneti hiány finanszírozási 

módja: folyószámlahitel igénybevétele a számlavezető pénzintézettől. 

 

18. § 

 

Az önkormányzati gazdálkodás során az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan 

működő költségvetési szervei 2012. június 30-ig kizárólag csak az első félévre eső működési 

kiadásainak előirányzatát használhatják fel. 

 

 

 

 

 



 9 

10. Záró rendelkezések 

 

19.§ 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. 

január 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2012. február 11. 

 

 

    Kláricz János                                                Dr. Nagy Éva  

         polgármester                              körjegyző   

 

Kihirdetve: Bucsa, 2012. február 13. 

 

Dr. Nagy Éva                                     

körjegyző               

 

 

2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések elfogadását.  

 

Elmondta, hogy az anyagot a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, 

szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét Bucsa Község Önkormányzat 

költségvetésének középtávú tervezések elfogadásáról. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadta Bucsa Község 

Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezését, és a képviselő-testület felé is 

elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzatoknak egy középtávú tervet kell készíteni. A 

célja az, hogy a kintlévőségek, kötelezettségek a gazdálkodást minél ésszerűbb kevesebb 

pénzt felemésztő metódusban maradjon. 

 

Rendelkezik arról, hogy a hosszú lejáratú hitellel kapcsolatosan milyen törlesztési metódust 

kell alkalmazni. Itt jelentkeznek azok a működési területen lévő, de hitel törlesztésként lévő 

összegek, amelyeket akár több évre is ki kell vetíteni. 

 

Ennek célja az, hogy a 2013-ban átalakuló finanszírozási formáig kimutatható legyen az, hogy 

az önkormányzatok ezt felelősségteljesen kezelik. Tervezik azokat a felhalmozott hiteleket, 

folyószámlahiteleket csökkenteni és nem bele menni olyan további újabb kötelezettségeket 

bővítő fejlesztésekbe melyek az eladósodást segítik elő. 

 

Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel 

kapcsolatosan.  
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Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések elfogadása 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Képviselő-testületi határozatot hozta: 

 

8/2012. (02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat költségvetésének középtávú tervezések elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételeinek, adóságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 

összegét az alábbiak szerint állapítja meg.  

Sor 

szám 

Saját bevételek Tárgyévi 

terv 

2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Összesen 

1. Helyi adó bevételek 11.100 11.100 12.000 12.000   46.200 

2. Ingatlan 

hasznosítása 

5.090 6.000 6.000 6.000   23.090 

3. Osztalék, hozam 0 0 0 0    

4. Tárgyi eszköz 

értékesítés 

0 0 0 0    

5. Bírság, pótlék 300 300 300 300   1.200 

 Összesen 16.490 17.400 18.300 18.300   70.490 

Sor 

szám 

Kötelezettség 

jogcíme 

Tárgyévi 

terv 

2013.év 2014.év 2015.év 2016.év 2017.év Összesen 

1. Működési célú   

hiteltörlesztés (2+3) 

10.500 17.400 18.000 4.945   50.845 

2. Tőke 7.000 12.400 15000 3.945   38.345 

3. Kamat 3.500 5000 3000 1.000   12.500 

4. Felhalmozási célú 

hiteltörlesztés (5+6) 

0 0 0    0 

5. Tőke        

6. Kamat        

7. Összesen:(1+4+7+8) 10.500 17.400 18.000 4.945   50845 

 Egyenleg 5.990 0 300 13.355   19645 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
      

3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 

Munkaterve véleményezése 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi módosított munkatervének véleményezését. 

 

Elmondta, hogy az anyagot a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. Kérte a bizottság elnökét, 

szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testületének 2012. évi módosított munkatervéről. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és elfogadta Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi módosított munkatervét, és a képviselő-

testület felé is elfogadásra javasolja.  

 

Kláricz János polgármester: Minden évre a képviselő testületnek ütemeznie kell, a feladatokat 

át adnám a szót Dr. Nagy Éva körjegyzőnek, hogy véleményezze az elkészített munkatervet. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A tavalyi évet alapul véve illetve a jogszabályi kötelezettségeket 

tekintve készült el az idei év első és második féléves munkaterv. Az előre látható és 

szerepeltetendő napirendi pontokkal, melyek idővel módosulnak az aktuális napirendeket 

figyelembe véve. Egy módosítás indítványozása történt meg a bizottsági ülésen, amelyet már 

jóváhagyott és annak megfelelően fogadta el a munkatervet. A 2012. április 25-re tervezett 

saját ülés napirendjénél szerepeltetjük a 2012. évi költségvetés előirányzat módosítását és ezt 

a február havi ülés napirendjére lenne, szükséges felvenni mivel az Áht. szerint február végéig 

el kell fogadni.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása a napirenddel kapcsolatosan.  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi Munkatervét. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Képviselő-testületi határozatokat hozta: 

  

9/2012.(02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. évi I. és II. félévi Munkaterv javaslatának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi II. félévi Munkatervét az e 

határozathoz csatolt melléklet szerint fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 

számú konstrukcióra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a KEOP-1.2.0/09-11   

számú konstrukcióra történő pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés meghozatalát. 
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Kérte a bizottság elnökét, szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét a KEOP-1.2.0/09-

11 szennyvízelvezetés- és tisztítás megvalósítása című konstrukcióra benyújtandó projektről. 

 

Juhász Sándor képviselő: A bizottság mind az előterjesztést és a határozati javaslatokat 

elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé. 

 

Kláricz János polgármester: A KEOP-1.2.0/09-11 szennyvízelvezetés- és tisztítás 

megvalósítása című konstrukcióra benyújtandó pályázat elkészült. Tervezett benyújtási ideje 

2012. február 17. Eddig elkészült a CBA és az RNT mely az üzemeltetési konstrukció 

fenntarthatóságát és a különböző környezeti tanulmányok műszaki kivitelezési tervét 

tartalmazta. A projekt beruházási költsége 1. 314. 717 ezer Ft, a mellékelt üzleti terv és 

működést elemző, modellező anyagok alapján a támogatási intenzitás 84,90%. Ezek alapján a 

vállalandó önköltség 198. 521. 781 Ft melyet ¼ és ¾-es arányban a Társulati hitel és a 48. 

504 781 Ft önkormányzati hitel. 

Az önkormányzatot érintő hitelkonstrukció lényege az, hogy a későbbi üzemeltető, mint 

kezességvállaló fog ennek a hitelnél mögé állni. Abból az apropóból, hogy ennek a hitelnek a 

finanszírozását majd a későbbi üzemeltetés kereteiben biztosítottnak látja. A pályázatot váró 

hatóság többször véleményezte és elfogadhatónak ítélte. Jó pályázati anyag készült 

bizonyítéka, hogy 84,90%-os támogatási intenzitást ért el. 2014-re már tartalmaz kalkulált 

szennyvíz köbméterenkénti árat mely 450 Ft. Ez a tervezet a képviselő testület által kitűzött 

mértéken belül van ez egy hasznos és vállalható szolgáltatás lesz. 

 

Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a napirenddel 

kapcsolatosan.  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, 

hogy a képviselő-testület elhatározza, hogy Bucsa Község Önkormányzata „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” címen pályázatot nyújt be az Európai Unió Környezet és Energia 

Operatív Program, KEOP-1.2.0./09-11 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása 

pályázati konstrukcióra. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Képviselő-testületi határozatokat hozta: 

 

10/2012.(02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtása kapcsán 

A Képviselő-testület elhatározza, hogy Bucsa Község Önkormányzata „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” címen pályázatot nyújt be az Európai Unió Környezet és Energia 

Operatív Program, KEOP-1.2.0./09-11 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás 

megvalósítása pályázati konstrukcióra. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja, hogy a képviselő-testület kijelenti, hogy „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási 
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pályázat költség-haszon elemzésében szereplő 198.521.781.- Ft saját forrást 150.017.000.-Ft 

víziközmű társulati hitelből, valamint 48.504.781.-Ft erre a célra elkülönített önkormányzati 

saját forrásból kívánja finanszírozni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Képviselő-testületi határozatokat hozta: 

 

11/2012.(02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtása kapcsán 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című 

KEOP-1.2.0./09-11 jelű szennyvízelvezetési és tisztítási pályázat költség-haszon 

elemzésében szereplő 198.521.781.- Ft saját forrást 150.017.000.-Ft víziközmű társulati 

hitelből, valamint 48.504.781.-Ft erre a célra elkülönített önkormányzati saját forrásból 

kívánja finanszírozni. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület elhatározza, hogy „Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 jelű pályázathoz csatolandó mellékletek, és 

nyilatkozatok- Projekt adatlap, Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, engedélyek és 

tervek, valamint az önrész és a tulajdoni viszonyok igazolása - aláírására a polgármestert 

felhatalmazza. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő Képviselő-testületi határozatokat hozta: 

 

12/2012.(02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0./09-11 számú konstrukcióra 

történő pályázat benyújtása kapcsán 

A Képviselő-testület elhatározza, hogy „Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című 

KEOP-1.2.0./09-11 jelű pályázathoz csatolandó mellékletek, és nyilatkozatok- Projekt 

adatlap, Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, engedélyek és tervek, valamint az 

önrész és a tulajdoni viszonyok igazolása - aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az eredeti tervek alapján nem ¼ és ¾-es arány volt az önerő 

finanszírozása. A viziközmű finanszírozta volna az önerő 2/3-át és az önkormányzat a Békés 

Megyei Vízművek Zrt-vel együtt az 1/3-át. Menet közben kiderült, hogy a viziközmű 

nagyobb hitel ígérvényt tud kapni nagyobb finanszírozásra képes. Szeretném felkérni Kláricz 

János polgármester, hogy erről egy pár szót szóljon. Valamint a viziközmű társulattal 

kapcsolatosan terjedő rémhírekről mely a befizetésekkel kapcsolatban el kell mondani, hogy 

nem fedi a valóságot erről is egy pár szó. 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat vállalása mögött a későbbi üzemeltető áll, Ha 

tudjuk csökkenteni az üzemeltető befolyását azzal tudtuk elérni azt, hogy lentebb tudtuk 

szorítani a m3 árakat. A viziközmű társulat a jó szervezésnek köszönhetően képes ekkora 
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hitelállományt vállalni így lehetet 450 Ft/m
3
 ár.  

A társulat részére az alapszabályban 150 000 ezer Ft-os összeg lett beállítva elképzelhető, 

hogy ebben javítást kell alkalmaznunk. Elterjedt olyan hír, hogy a lakosság 80%-a nem fizeti 

az LTP-t ez nem így működik teljesen szervezett formában zajlik folyamatosak a 

felszólítások. Javasolta az elnök asszonynak, hogy ha olyan ügyről van szó, akkor terelje jogi 

útra a dolgokat. Minden beérkezett jelzést közösen is megvitatunk. Nem akarunk, láncreakciót 

elindítani, ami veszélybe sodorhatná a beruházást azzal, hogy tömegesek lennének a 

kilépések.  

 

5./ napirendi pont: Soronkívüli ÖNHIKI pályázat benyújtása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a soronkívüli ÖNHIKI 

pályázat benyújtásáról. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésén a közmeghallgatással 

egybekötve fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetését.  

A költségvetés tartalmaz 96.368.000 Ft összegű hiányt, melyből 55.715.000 Ft a jogtalanul 

igénybevett támogatás és a kamat összege 38.000.000 Ft- a költségvetés elfogadásakor 

hozzávetőleg-, amely abból ered, hogy az önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége 

van a Magyar Államkincstár felé. 

A Képviselő-testület azokat a lehetőségeket is megtárgyalta, amelyek a visszafizetéssel 

kapcsolatos lehetőségeket is tartalmazzák.  

A lehetőségek közül a legmegfelelőbb a pályázat benyújtása az önhibáján kívül hátrányos 

helyzetű önkormányzatok támogatása.  

 

Javasolja a képviselő-testület részére, hogy hozzon döntést a pályázat benyújtásával 

kapcsolatosan.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a 

soron kívüli pályázat benyújtásával, az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatására. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

13/2012.(02.11.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő testületének döntése  

pályázat benyújtásáról az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő  

önkormányzatok támogatására 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő- testülete elhatározza, hogy soron kívül 

pályázatot kíván benyújtani az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő 

önkormányzatok támogatási forrás keretére.  

A képviselő- testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadását követően 

az abban szereplő működési hiánynak a Magyar Államkincstár felé fennálló 

visszafizetési kötelezettsége finanszírozása érdekében dönt a pályázat soron kívüli 

benyújtásáról.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: folyamatos 
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Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és a lakosok figyelmét, és az ülést 16,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                körjegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


