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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottsága 

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

665-7/2014. iktatószám 

 

7. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014. 

szeptember 15-én (hétfőn) délután 13,15 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme 

 

Jelen vannak: Biró Endre elnök, Juhász Sándor, Fehér Lászlóné tagok 

 

Távol maradt: Janóné Lengyel Magdolna, Fenyődi Attila tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs 

Ferencné, és Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársak 

 

Biró Endre elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, és a pénzügyi 

főmunkatársakat. 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 3 fő jelen 

van.   

Javasolta Juhász Sándor tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Kérte a bizottság tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak, aki Juhász Sándort jegyzőkönyv 

hitelesítőnek elfogadja.  

 

Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták Juhász Sándort jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Ismertette a napirendi pontot, és javasolta annak elfogadását.  

Napirendi pont:  

  

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi beszámolója 

véleményezése 

   Előadó: Kláricz János polgármester 

    Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs  

 

2./ Bejelentések 

   

Biró Endre elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

 

 



2 

 

Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves 

pénzügyi beszámolója véleményezése 

  

Biró Endre elnök: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetése I. féléves pénzügyi beszámolójának véleményezését. 

 

Kérte a jelenlévő Kláricz János polgármestert, és Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, 

hogy a Bucsa Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése I. féléves pénzügyi 

beszámolójának írásban kiadott anyagát szóban kiegészíteni szíveskedjenek. 

 

Juhász Sándor tag: Örül, hogy a féléves beszámoló pozitív képet mutat. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy nemrégiben kiegyenlítésre 

kerültek a kifizetetlen számlák. Az önkormányzat benyújtotta a működőképességet megőrző 

pályázatát, ami még elbírálás alatt van, remélik a pozitív döntést. 

Az óvodánál plusz forrás került leigénylésre. A beruházási oldalon, a szennyvízberuházással 

kapcsolatosan vannak nagyobb összegű számlák. A kiegyenlítés úgy zajlik, hogy az 

önkormányzatnak a számla áfa-részét kell kiegyenlíteni, a KSZ pedig a vállalkozó részére a 

megítélt önerő pályázatból teljesíti a fennmaradó részt. 

A legutóbbi 95 %-os támogatási intenzitás lehetőségét, illetve a beruházás 95 %-os 

támogatottsága lehetőségé előkészítő munka elvégzéséről szóló számla érkezett meg, ami 

több mint 30 millió forint, amit a DÉLVÍZ Zrt készített el.     

    

Biró Endre elnök: Megköszönte a kiegészítést.  

Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása?  

Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el 

 

Kérte a Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagját, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 

képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi 

költségvetése I. féléves pénzügyi beszámolóját. 

 

Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság jelenlévő 3 tagja 3 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   12/2014.(IX.15.) Gazdasági Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének 

 I. féléves pénzügyi beszámolója véleményezése 

A Gazdasági Bizottság véleményezte, és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a 

Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves pénzügyi 

beszámolóját 290.076 eFt bevétellel, és 266.330 eFt kiadással az e határozathoz csatolt 

mellékletek alapján. 

Felelős: Biró Endre elnök  

Határidő: 2014. szeptember 15.  

 

 

 

2. napirendi pont: Bejelentések 
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Biró Endre elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bejelentéseket. 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek bejelentése? 

Mivel bejelentés nem volt, megköszönte a bizottsági ülésen való részvételt, és az ülést 13,25 

órakor bezárta. 

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Biró Endre       Juhász Sándor                       

                            elnök                                                    jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                            

 

 

 

               Dr. Nagy Éva 

                                    jegyző  

  

 

     

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


