Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-8/2015. iktatószám
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én
(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi
Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a jelenlévő pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
A meghívóban kiadott napirendi pontokat szeretné még plusz három napirendi ponttal
kiegészíteni, melyek a következők:
3./ A Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom
és a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Az ALFÖLDVÍZ Zrt tájékoztatója ismertetése az Ivóvízminőség-javító projekten belüli
felújításokról, hálózatrekonstrukciókról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való működésével kapcsolatos
eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
A napirendi pontok kiegészítve:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvesének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata középtávú terve tervezetének megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és
a közrend biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Az ALFÖLDVÍZ Zrt tájékoztatója ismertetése az Ivóvízminőség-javító projekten belüli
felújításokról, hálózatrekonstrukciókról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való működésével kapcsolatos
eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat a kiegészítésekkel együtt elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvesének megtárgyalása
és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalását és elfogadását.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági Bizottság a tegnapi napon megvitatta az
önkormányzat 2015. évi költségvetését.
Ezzel a költségvetés tervezetét a képviselők elé vitára bocsátotta.
Juhász Sándor képviselő: A költségvetés tervezetét jónak találja, az írásos anyag érhető, a
Gazdasági Bizottság javaslatával egyet fog érteni.
Kláricz János polgármester: A 2015. évi költségvetés mérleg szerinti hiánya 19 millió forint,
ezt összeget az önkormányzat pályázat útján kívánja pótolni. A bizottság is megfogalmazta,
hogy vannak olyan a bevételi oldalon tervezett források, amelyek megtérülése rejt némi
kockázatot. Ezen ismeretek mellett is a 2015. évi költségvetés támogatható.
Még annyival egészítené ki a tájékoztatást, hogy a BUCSA-ÉP Kft irányába fennálló
követelés, vagy a Kertészsziget irányából érkező bevétel a költségvetés tárgyalása során
megtárgyalásra került, úgy mint az a tétel is, amely az ingatlan értékesítést takarja.
Abból a célból szerepeltetik ezt a költségvetésben, hogy a pályázatokhoz kapcsolódó saját erő
forrást lefedjék.
Az idei évben nagyobb összegben várható iparűzési adó bevétel az önkormányzat részére.
Ez a bevétel tovább növeli a költségvetés teljesíthetőségének biztonságát.
Kiemelné még, hogy a képviselői tiszteletdíjak területén a költségvetésben csekély mértékű
emelést építettek be.
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Az alpolgármester tiszteletdíját 50.000 Ft összegben, a képviselői tiszteletdíjat 35.000 Ft
összegben határoznák meg, a bizottsági tagok tiszteletdíja nem változna, maradna 5.000 Ft, ha
valamelyik képviselő elnök a díja 2.500 Ft. Ezek fedezetére egy keretösszeg került
meghatározásra.
Faluházi Sándor képviselő: A BUCSA-ÉP Kft-től visszavárható 10 millió forint bevétel
részleteiről kérdezett. Az ingatlan bevételt is megjelölte, de már kapott is róla tájékoztatást.
A kertészetből származó lehetséges bevétellel kalkuláltak-e a 2015. évi költségvetésben?
Kláricz János polgármester: A kertészetből származó bevétel nagyon csekély mértékű.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Már elindult a közfoglalkoztatási program, de amíg aláírt
hatósági szerződés nincs, és nem ismert, hogy mennyi támogatást kap az önkormányzat
működési költségekre és felhalmozási kiadásra, addig az eredeti költségvetésbe nem építik be.
Ez az összeg az első módosításkor fog látszani. Az árusításból tervezhető bevétel, de nem
használható fel önkormányzati kiadásokra, hanem vissza kell forgatni a közfoglalkoztatási
kiadásokra, a hiányzó eszközökre, vagy az önerő pótlására.
Kláricz János polgármester: Ezzel kapcsolatosan kiemelné, hogy mihamarabb el kell készíteni
egy szabályzatot, amelyet a képviselő-testületnek is el kell fogadni, azért is, hogy a
közfoglalkoztatásban megtermelt áruféleségek összegszerűsíthetőek legyenek, főleg azok
amelyek a konyhára bekerülnek. A piacon eladott árucikkekről nyugta van, az rendben van.
Az értéken történő nyilvántartás végett kell tehát egy szabályzatot elkészíteni, ezt követően
fogják látni azt, hogy a mezőgazdasági program milyen produktumot tud előállítani.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az önköltségszámítási szabályzatról van szó. Hamarosan, március
végén, vagy április elején jön a belső ellenőr és megkezdi a munkát a szabályzatok
elkészítése, és felülvizsgálata körében.
Kláricz János polgármester: Szó volt már erről a képviselők körben is, hogy a jövő évben
tervei között szerepel az önkormányzatnak az, hogy az. un. „pedagógus” földből egy jól
pozicionáló területet szeretne felfogni mezőgazdasági termelésre.
Nyilván egy szabályzat elkészítésével tudják megfelelően kimutatni az ottani produktumot is.
Az ottani megtermelt mennyiséget egyértelműen eladásra is fogják vinni, mert csak a konyha
nem fogja tudni felhasználni. Úgy gondolja, hogy kapás kultúrákkal egy négy hektáron már
próbálkozhatnának.
Egyeztettek már a terület mostani bérlőjével is, és kb. egy négyhektáros területtel, amely
locsolható is, megpróbálkoznának a műveléssel. Az idei évben őszi gyümölcsfásítás is van,
mert hosszabb távra gondoltak, a mezőgazdasági területen egy törzsmagot kívánnak
létrehozni. Más települések például külföldre exportálnak paradicsomot.
Úgy gondolja, hogy van benne ráció, bár nem szakterületük, és nem ipari mennyiségre
gondoltak, de kapás növény kultúrákkal nagy mennyiségű hasznos emberi munkát fognak
tudni lekötni. A BUCSA-ÉP Kft-vel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kft
tárgyalásba van a Swietelsky Magyarország Kft-vel, és most azt vizsgálják, hogy lesz-e olyan
profitot eredményező munkafolyamat, amibe a kft be tud kapcsolódni, és tisztességgel el tud
látni.
Mivel már nonprofit kft-ről beszélnek, a tagi kölcsön visszatérítés az, amit a kft visszafizethet.
Bízik abban, hogy jelentősebb lesz a megtérülés, mint az elmúlt években.
Faluházi Sándor képviselő: Az írásos anyag is tartalmazza, hogy a 19 millió forint hiányra az
önkormányzat pályázatot kíván benyújtani, de nemcsak ennyi kockázat van a költségvetésben,
mert például ott van még a Kertészsziget Község Önkormányzata adóssága, ők is pályáznak?
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Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzata tervezi bevételként, Kertészsziget
Község Önkormányzata kötelezettségként. De ezek a kockázati elemek mind-mind benne
voltak a tavalyi költségvetésben is, és emellett megjegyzi, hogy vállalható kockázatoknak
tartja ezeket.
A költségvetés főösszege azért milliárdos nagyságrendű, mert a szennyvízberuházást
szerepeltetni kell. A kormányhatározat is megszületett a többletforrás hozzárendeléséről.
A következő testületi ülésen fog a testület döntést hozni a szennyvíztisztító kivitelezésére kiírt
közbeszerzési eljárás lezárását követően arról, hogy melyik pályázóval köt szerződést az
önkormányzat. Ezt követően megindul a tervezési fázis, majd a kivitelezési fázis.
Megkérdezte a többi képviselőt is, van-e még kérdés.
Tájékoztatásul még elmondta, hogy a dologi kiadások területén a tavalyi évi teljesülés volt
alapul véve, ezen a területen is már folyamatban vannak költség csökkentő lépések.
Az önkormányzat a nyomtatásra, fénymásolásra új szerződést fog kötni, mivel a nyomtatás
jelentős tétel (20.000 példány havonta, vagy időszakonként ennek a duplája) a
költségvetésben. A közfoglalkoztatás dologi kiadásai közé is terveztek 700 eFt-ot a
munkaszerződések, egyéb papír alapú dokumentumok költségeire. A mindennapi
munkavégzéshez is nagyon sok papír kell. Ha nincs más kérdés a képviselők részéről, akkor
átadja a szót a Gazdasági Bizottság elnökének.
Földesi Györgyné képviselő, a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság
megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi szöveges tájékoztatóval is ellátott költségvetését.
Mélyrehatóan elemezte a bizottság azokat a gazdasági eseményeket, és folyamatokat,
amelyek az önkormányzat költségvetését befolyásolhatják, különösen kitért a bizottság az
önkormányzat gazdasági társaságaira, a cégekre, mert ott van mozgás.
A bizottsági tagok közül mindenki kérdezett, és véleményt is nyilvánított.
Egységes volt az álláspont abban, ami az ülésen is elhangzott, hogy a bevételi oldalon és a
kiadási oldalon is nagyon szépen elkészített a költségvetési anyag.
A bevételi oldalon három, négy tétel ami kétséges, és kockázatos, de nem üti azt a szintet,
hogy nem bevállalható, és ne lehessen a kockázatot felvállalni.
A Gazdasági Bizottság azt a határozatot hozta, hogy a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja Bucsa Község Önkormányzata 2015 évi költségvetését az előterjesztés szerint
egyező bevételi és kiadási oldallal, 1.668.124 Ft-tal.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Egyetértettek a kockázatos
tételekkel is. Már a közmeghallgatáson is elmondta, de most is azt az álláspontot képviseli,
hogy meg kell próbálni mindig egy kicsit a határokon túl vállalni, azért, hogy érzékelhető
legyen ez a fentebbi szervek részéről, hogy igyekszik az önkormányzat, és tenni szeretne a
célok eléréséért, és minél több támogatást elnyerni.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása az
önkormányzat 2015. évi költségvetésével kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2015. évi központi
költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Gazdasági Bizottság
2/2015.(III.11.) jóváhagyó határozata alapján a következőket rendeli el:
I, Fejezet
Általános rendelkezés
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervére.
2. §
Az önkormányzat költségvetési szerve
1. Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
II, Fejezet
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2015. évi költségvetése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 668 124 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással,
állapítja meg.
3. §
Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését az 1. melléklet szerint
1 636 385 ezer forint költségvetési bevétellel,
1 668 124 ezer forint költségvetési kiadással,
- 31 739 ezer forint költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 31 739 ezer Ft költségvetési
egyenleget belső finanszírozással fejlesztési célú pénzmaradványból finanszírozza.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 36.§ (3) bekezdésében megjelölt és a
törvény 3. melléklete III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontja szerinti megállapított
önkormányzati fejezeti tartalékból adható támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási
igényét.
4. §
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A költségvetési bevételek
(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeinek

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
I.

Működési célú támogatások ÁH T-n belülről (B1)

257 866

1. Önkormányzatok működési támogatásai

212 232

2. Egyéb működési célú tám.bev. ÁHT-on belülről
II. Közhatalmi bevételek (B3)
1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója)
2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)
3. Gépjárműadó

45 634
20 250
3 100
14 000
2 400

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj)
5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék)

0
750

III. Működési bevételek (B4)

54 522

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6)

14 047

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)
V.

Felhalmozási bevételek (B5)

346 685
15 210

VI. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2)

937 872

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

336 618

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)

1 289 700

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.)

1 636 385

VIII. Finanszírozási bevételek

31 739

1. Belföldi értékpapírok bevétele
2. Maradvány igénybevétele
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)
(2)

0
31 739
1 668 124

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet
szerint állapítja meg.
5. §
A költségvetési kiadások
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(1)

A Képviselő – testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak, működési
és felhalmozási cél szerinti kiadás részletezését az alábbiak szerint állapítja meg:
Adatok: ezer forintban

I.

Személyi juttatások (K1)

II.

Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2)

III. Dologi kiadás (K3)
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)
V.

Egyéb működési célú kiadások (K5)
Működési tartalék
Működési kiadások összesen (K1-K5)

VI. Beruházások (K6)
Szennyvíz beruházás (KEOP)
Térfigyelő kamera

109 322
24 375
104 641
34 728
73 619
2 000
346 685
1 287 055
1 269 911
5 453

Háziorvosi rendelő eszközbeszerzés

467

Óvoda fejlesztés pályázat eszköz része

716

Informatikai eszköz beszerzés (szünetmentes, monitor)

508

Pályázati önerő
VII. Felújítások (K7)
Alföldvíz Zrt. által végzett értéknövelő felújítás
Óvoda fejlesztés pályázat felújítás része
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8)
1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

10 000
29 805
1 270
28 535
4 579
0
4 579

3. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n kívülre

0

4. Lakástámogatások (otthonteremési helyi támogatás)

0

5. Felhalmozási tartalék

0

Felhalmozási kiadások összesen (K6-K8)

1 321 439

7

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.)
IX.

1 668 124

Finanszírozási kiadások (K9)

0

1. Értékpapírok vásárlása

0

2. Hitelek törlesztése

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.)

1 668 124
6. §

(1) A 3. § - ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok
részletezését 2, 3. melléklet tartalmazza.
(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező és önként
vállalt feladatok szerinti bontásban, a 3.1 és a 3.2 mellékletek részletezik.
(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015/16/17.
évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete
alá tartozó költségvetési szerve létszámát 2015. évre együttesen 55 főben állapítja meg az 5.
mellékletben foglalt részletezéssel.
(2) A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 159 fő.
8. §
(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait
bemutató mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

9. §
(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
10. §
(1) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 9. melléklete
tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat pénzeszköz átadását és egyéb szervezetek részére juttatott
támogatásának részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat nincs adósság és hitelállománya.
(4) Az Önkormányzat Európai Uniós csatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló
projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez
történő hozzájárulásait a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
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III. Fejezet
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztosságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályosságáért a polgármester a felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell
kísérni a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szervénél a jutalmazásra fordítható előirányzat nem tervezhető.
(5) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(6) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány
rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási
előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját
hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja.
(7) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert
többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a
képviselő-testületet tájékoztatja.
12. §
A polgármester felhatalmazást kap:
A 2015. évi központi céljellegű - mérlegelést nem igénylő - pótelőirányzatok saját
hatáskörben történő felosztására.
A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása
13. §
(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges
felosztásáról a polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2015. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.
(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének
határidejéig december 31– ei hatállyal módosítja.
(3) Ha évközben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások,
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetésesét
követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet
módosítását.
Tartalék és egyéb előirányzatokkal kapcsolatos külön rendelkezések
14. §
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(1) A 2014. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - előző évről áthúzódó
kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék terhére kell fordítani.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerve a 2015. évi
költségvetésében a tervezett előirányzatot meghaladó és szabad felhasználású bevételeket az
általános tartalék emelésére kell fordítani.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakkal összefüggésben megemelt általános tartalék
előirányzatból a tervezett, de nem teljesülő kieső bevételeket kell korrigálni.
(4) A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő - testület 1000 e Ft értékhatárig a
polgármesterre átruházza. A polgármester köteles a hatáskörébe adott általános tartalék
előirányzat felhasználásról a soron következő ülésen a Képviselő - testületet tájékoztatni.
15. §
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a magánszemélyek kommunális adójából keletkezett
bevételeket részben felhalmozási feladatok finanszírozására hagyja jóvá.

IV. Fejezet
Számlavezetésre és a gazdálkodásra vonatkozó szabályok
16. §
Bucsa Község Önkormányzatának számlavezető hitelintézete a Szeghalom és Vidéke
Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltsége, 5527 Bucsa Kossuth tér 8.
17. §
Az önkormányzat költségvetési szervénél folyó szakmai tevékenység bővítése, új
közszolgáltatás vállalása a Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges. Ennek
feltétele, hogy az új kapacitás belépésének az adott költségvetési évet érintő működési bevétel
és kiadás vonzatát a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes
indoklásban mutassák be.
18. §
(1) Az önkormányzat költségvetési szervének pénzellátása kincstári finanszírozási
rendszerben történik. A Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodája a jóváhagyott éves
költségvetés alapján időarányos, havi finanszírozási keretet állapít meg a költségvetési szerve
részére. Az intézményi keretösszeg erejéig a napi kiadási szükségleteknek megfelelően,
teljesítményarányosan történik a felhasználás. Az intézményi havi keretmaradvány összege a
tárgyhavi finanszírozási keret összegét növeli. Az év végi keretmaradvány a következő évre
nem vihető át.
(2) A költségvetési szerv részére a rendelkezésre álló havi banki keretszám megadása a
költségvetés elfogadását követően a költségvetési szerv és az önkormányzat által
megállapodásban rögzített havi finanszírozási ütemterv alapján történik, az ettől való eltérést
a Pénzügyi Irodával kell egyeztetni.
19. §
(1) A költségvetési szerve a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt, illetve
részelőirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.
(2) A kiemelt előirányzatokon belüli, jelen rendelet mellékleteiben nem szereplő
részelőirányzat módosítására - Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával - az intézmény
vezetője jogosult.
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20. §
(1) A költségvetési szerv 2015. évi költségvetésében keletkező, az éves előirányzatot
meghaladó többletbevételek terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A keletkezett többletbevételek felhasználására, csak a költségvetési előirányzat Képviselőtestület által elfogadott módosítását követően kerülhet sor.
21. §
A dologi előirányzatok terhére személyi célú kifizetést nem lehet teljesíteni, illetve dologi
előirányzatokat személyi kifizetés céljára nem lehet átcsoportosítani.
22. §
Az önkormányzat - kincstári körbe tartozó - intézménye önálló fizetési számlával rendelkezik,
pénzeszközeit e számlán köteles tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő
bevételeket.
23. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a 15/2014. (XII.12.) rendelete a 2015. évkezdet átmeneti
gazdálkodásáról.
24. §
(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezésit 2015. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) A 2015. évi költségvetés végrehajtásáról 2016. április 30-ig kell beszámolni a
Képviselő-testületnek.
Bucsa, 2015. március 12.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Záradék:
A rendeletet 2015. március 13-án kihirdettem.
Bucsa, 2015. március 13.
Dr. Nagy Éva
jegyző
Előzetes hatásvizsgálat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I.

Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára
nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a
végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az
önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása
hatással van a társadalomra.

II.

Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző
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jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén. A
költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns. A rendelet-tervezet
magába foglalja Bucsa Község Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szerve költségvetését. A 2015. évre vonatkozóan a
költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig
vállalható kötelezettség.
III.

Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt határa nincs.

IV.

Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

V.

Adminisztratív
A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket tekintve nincs jelentős
hatása.

VI.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény előírásai alapján.

VII.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek rendelkezésre állnak.

Bucsa, 2015. március 6.
Dr. Nagy Éva
jegyző
Indoklás
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetéhez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került
Bucsa Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó költségvetés tervezete.
A tervezés során figyelemmel voltunk arra, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag
megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához
szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
Új közfeladat nem került az ellátandó feladatok sorába. Az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23.§(1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja
meg.
24.§ (2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelettervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a
külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges
változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet
indokolásában ismertetni kell.
24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértés von maga után, mely
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esetben Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a közös
önkormányzati hivatal gondoskodik.
83.§(6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem
tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére
meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig
a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását
felfüggeszti.

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata középtávú terve tervezetének
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalását.
Átadta a szót Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőnek.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Olyan jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni a
határozat meghozatalával, amely a 2011. évi stabilitási törvényben van meghatározva.
Ebben a törvényben és az államháztartási számviteli törvényben kiemelték azt, hogy egy
három éves középtávú tervet kell készíteni a várható helyi bevételekről, és az esetleges
hiteligényeket. Nem folyószámla hitelre gondolnak itt, mert az éven belüli hitel, hanem a
működési hitelre. Bucsa Község Önkormányzata nem tervez hitellel. A három évre
előrevetítve valamennyi helyi adó többlet bevételre lehet számítani.
Kláricz János polgármester: A Gazdasági Bizottság is elfogadásra javasolta Bucsa Község
Önkormányzat középtávú terv tervezetét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzat középtávú terv
tervezetét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2015.(III.12.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat középtávú terv tervezetének megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2015-től -2018. évre szóló középtávú tervét,
Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst. tv.) szóló tv. 45. § (1) bekezdés a)
pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját
bevételeinek, valamint a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségek ismeretében.
Bucsa Község Önkormányzat középtávú terve 2015. - 2018. évekre.
Adatok: ezer forintban

Megnevezés

Ssz.

Helyi adók
Önk. vagyon és az önk. megillető vagyoni
értékű
jog
értékesítéséből
vagy

01
02

Tárgyév
2015.
19 500

2016. év

2017. év

2018. év

20 500

20 500

21 000
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privatizációból származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni
értékű
jog
értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalatértékesítésből,
privatizációból
származó bevételek
Díjak, pótlékok, bírságok
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+…+08)
Felvett hitel tőketartozása/év
Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása
Kötvénytörlesztés /év
Kezességvállalásból
eredő
fizetési
kötelezettség
Előző év (ek)ben keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség (10+…+13)

03
04

11 844

12 000

12 500

12 500

750

800

850

900

32 094

33 300

33 850

34 400

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester elmondja, hogy itt a napirendeket felcserélné, mert utoljára
hagyná a közterület használattal kapcsolatos rendelet módosítását.
A képviselők egyetértenek.
3. napirendi pont: A BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való
működésével kapcsolatos eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való
működésével kapcsolatosan kérelmet nyújtott be Alapító Okirata módosítására, és a Gyulai
Törvényszék Cégbírósága „Végzés” hiánypótlásra szólítja fel a társaságot.
Ezen hiánypótlásnak tesz eleget a képviselő-testület, ha az előterjesztésben szereplő határozat
tervezetet elfogadja.
Véleménye szerint ez az újabb döntés technikai jellegű, kéri, hogy a képviselő-testületet, hogy
fogadják el a határozat tervezetet.
A Végzésnek megfelelőnek a gépjárműnek az adatait is szerepeltetni kell a nyilatkozatban,
amely gépjármű a törzsbetétet képezi, és nem pénzbeli hozzájárulást jelent (úgymint az AVIA
D 90 N tehergépjármű HWM063 rendszámú).
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való működésével kapcsolatos eljárás
hiánypótlását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2015.(III.12.) Képviselő-testületi határozat
A BUCSA-ÉP Kft nonprofit gazdasági társaságként való működésével kapcsolatos
eljárás
A BUCSA-ÉP Kft. tagjai elhatározták, a BUCSA-ÉP Építőipari Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság /5527 Bucsa, Kossuth tér 6./ nonprofit gazdasági társaságként való
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továbbműködésével kapcsolatban a Gyulai Törvényszék Cégbírósága Cg.04-09006800/67 sz. végzésének értelmében a BUCSA-ÉP Építőipari Kereskedelmi Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának 4.1.; 11.3.; és a 11.5.; pontjainak
változását és az ezt módosító okiratnak valamint a cégnyilvánosságról, és bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 1. sz. melléklet
II./1b/bb. alpont szerinti tagok által tett és teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatát elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft-ben történő
fenti változásokat jóváhagyja, továbbá az ehhez kapcsolódó társasági szerződés
módosítást az új Ptk.-nak megfelelő teljeskörű módosítással jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Gyarmati Imre ügyvezető
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Az ALFÖLDVÍZ Zrt tájékoztatója ismertetése az Ivóvízminőségjavító projekten belüli felújításokról, hálózatrekonstrukciókról
Kláricz János polgármester: Az ALFÖLDVÍZ Zrt táblázatba foglalt írásos tájékoztatását
ismertette a képviselő-testület tagjaival. A mai napon kapta kézhez ezt a tájékoztatást,
amelyben arról van szó, hogy az önkormányzat ismeretet szerzett arról, hogy hozzájárulás
nélkül az Ivóvízminőség-javító Program keretében milyen munkálatokat fognak elvégezni ez
év decemberéig.
Faluházi Sándor képviselő: Azokat a fontos pontokat, mosató helyek találhatók ezekben a
sorokban, amelyek valóban fontosak, és szükségesek.
A táblázat a jegyzőkönyv előterjesztése, melléklete.
Kláricz János polgármester: A táblázatot tehát tájékoztatóként kívánta a képviselők részére
átadni. Egy későbbi ülésen még fognak ezzel a témával foglalkozni.
Szakmailag azok lettek beemelve a projektbe, amelyeket a bucsai Vízmű igényelt, és a
mérnöki tevékenységet végző cég szakemberei is javasoltak.
Ha jól megvizsgálják ezeket a munkálatokat jelentős tétel lesz összegét tekintve.
Megkérdezte még a szakembertől, hogy mi lesz azokkal a vezetékszakaszokkal, amelyek
problémásak. A válasz az volt, hogy vízvezeték szakaszcsere az ivóvízminőség-javítás
szempontjából nem elfogadható. Csak azokat a beruházásokat tudták beletenni a projektbe,
amelyek az ivóvíz minőségével összefüggésben vannak.
Kb. május végén fognak a munkálatokhoz hozzákezdeni.
Az lenne a javaslata a képviselők felé, hogy addig amíg ezek a munkálatok be nem
fejeződnek, addig az önkormányzat más rekonstrukciós munkát ne rendeljen meg az
ALFÖLDVÍZ Zrt-től, azért is, mert a 2015. évi költségvetésben sincs ilyen tervezve.
A képviselők még néhány mondatban elemezték a táblázatot, és a kiemelt helyekről folytattak
szakmai beszélgetést.
Kláricz János polgármester: A következő ülésen még fognak ezzel a témával foglalkozni,
most csak tájékoztató jelleggel ismertette meg a képviselőkkel a felújításokat.
5. napirendi pont: Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról, a közterület használat
rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet módosítása
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa
közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend
biztosításáról, a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) önkormányzati rendelet
módosításával kapcsolatosan.
A közmeghallgatást követően két mozgó árus vállalkozó, - aki szódát árul, és aki tejterméket
árul – megkereste azzal, hogy a megalkotott rendelet véleményük szerint méltánytalanul
magas terhet ró ki a vállalkozásukra.
Előzetesen annyit említene, hogy pl. a szódás esetében, aki hetente kétszer tart mozgóárusítást
Bucsán, éves szinten 600.000 Ft terhet jelent a mostani díjtétel.
A képviselő-testület rövid ideje fogadta el azt a díjtételt, - de tévedhetetlen döntés nincs –
javasolja, hogy vitassák meg, és próbáljanak meg érveket, ellenérveket felsorakoztatni, és
vizsgálják meg annak az esetleges lehetőségét, hogy éves viszonylatban maximalizálják ezt a
díjat.
A napi díjtételnek egyik szándéka az volt, hogy a településen ad hoc jelleggel érkező árusokat
nem tudták semmilyen közteherviselésre késztetni, mert erre nem volt szabályozás. Ha valaki
csak körbejár 5 mázsa krumplival és elmegy, annak nem kellett fizetnie.
Mára már az életbe beintegrálódott szolgáltatást nem kellene ellehetetleníteni ilyen magas
díjtétellel. Kicsit szeretné sugallni, hogy próbálják megvitatni, beszéljék újra, és egy éves
„gát” meghozatalával, egy éves díjat meghatározva azon állandó jellegű értékesítési
tevékenységet végzők számára elfogadható összeget hozzanak.
Juhász Sándor képviselő: Elmondta, hogy folytatott beszélgetést a Tárnok Farm szállítójával
(aki a tejterméket árulja), aki elmondta, hogy ha marad ez az összeg, akkor befejezik Bucsán
az árusítást.
Kláricz János polgármester: Az a véleménye, hogy a kiszabott díjnak magas a mértéke, ha így
marad, túlzó és magas. Éves szinten például nem nagyon található olyan helyi vállalkozó, aki
600.000 Ft iparűzési adót fizetne.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetért és érti az érintett mozgó árusok által felvetett problémát.
Javasolta, hogy az éves maximum díj meghatározásánál vegyenek figyelembe a helyi
vállalkozók által fizetett iparűzési adó átalagot, és ebből az átlagból induljanak ki.
Tehát az alkalmi 5.000 Ft megmaradna, és csak éves szinten lenne maximálva az összeg.
Kláricz János polgármester: Be tudják határozni, hogy kik azok, akik Bucsán állandó mozgó
kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni.
Így tehát be tudják határolni, hogy kik azok, akik jogosultak lennének a maximalizált díj
megfizetésére. Szeghalmi adatok felől is érdeklődött, ott 28.000 Ft az éves díj, de még azt is
hallotta, hogy eltörölték. Vésztő esetében valamivel több az összeg, mint 30.000 Ft.
Földesi Györgyné képviselő: Egyetért, a kereskedelem is szolgáltatás, így is fel lehet fogni,
míg a magánorvos csak szolgáltatás.
Mennyit fizetnek a piacon azok, akik helypénzt fizetnek?
Dr. Nagy Éva jegyző: A rendelet most módosult, nyilván az elfoglalt hellyel arányos, így egyegy árus kb. 1.500 Ft-ot fizet a piaci helyjegyért.
Földesi Györgyné képviselő: Ha a piaci helyjegyért 1.500 Ft-ot fizetnek a kereskedők, akkor
ez a díj kb. 2 óra hossza időtartamra szól, mert a piac nem tart tovább. Azok, akik
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mozgóárusítást végeznek, jóval több időt töltenek a faluban, nyilván ezzel együtt többet is
dolgoznak, és többet is forgalmaznak. Ez lehet az egyik megközelítés. A másik megközelítés
az, hogy akik a piacon árulnak, nem rongálják az utakat, különös tekintettel a makadám
utakra, a mozgó árusok viszont rongálják az utakat, és különösen a makadám utakat.
Nem tartja irreálisnak az összeget, éves szinten 500.000 Ft-ot, de ha lebontja, akkor nagy
pénz, viszont ha három évig idejön, 1.500.000 Ft nagyon sok pénz, még több időre még több
pénz. Gondolkodjanak úgy, hogy egy óra hossza arányában mennyi összeg a reális.
A felszólalás közben érkezik meg Szabó László vállalkozó – mozgóárus.
Tovább Földesi Györgyné képviselő: A községben nincs mindenhol aszfaltút, a makadámutak
javítása költséget jelent. Nem lehet hasonlítani egymáshoz a piacon árusító kereskedőket, és a
mozgó árusítás végző kereskedőket. Elfogadom, hogy szolgálják a lakosságot és igény van rá,
nyilván nem jönnének árusítani ha nem lenne igény rá. Azonban a faluban élő kereskedők,
akik az iparűzési adót ide fizetik, a faluban meghatározó szerepük van, munkahelyeket
teremtenek, emberek megélhetését biztosítják, és kockázatot vállalnak. Kérem, hogy így
közelítsék meg a témát. Nincs ellenemre a díjaknak némi módosítása de a piaci árakkal
összehasonlítva a polgármester úr ajánlatát aránytalanul kevésnek tartom.
Kláricz János polgármester: Köszönti Szabó László mozgóárus vállalkozót, átadja a szót,
mondja el észrevételeit.
Szabó László vállalkozó: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, bemutatkozik: Szabó László
vállalkozó, 1997 év óta végzi a tevékenységét, Bucsa községbe 11 éve jár.
Most számára még nem ismert, hogy a polgármester úr mennyi összeget ajánlott fel a
mozgóárusok díjának éves maximalizálására.
Az önkormányzat 17 millió forint iparűzési adót szed be, a mozgó árusításból származó
bevétele az önkormányzatnak éves szinten egy vállalkozótól, aki hetente kétszer jön: 660.000
Ft lenne.
Földesi Györgyné képviselő: Hogyan számította ezt ki?
Szabó László vállalkozó: Heti két alkalommal jár a faluba, és 5.000 Ft + áfa/alkalom a
mozgóárusítás díja, ezt heti kétszer felszorozta.
Földesi Györgyné képviselő: Ha áfakörös, mint vállalkozó, akkor azt vissza is igényli.
Szabó László vállalkozó: Most nem ebből a szempontból szeretné, ha vizsgálnák. Lényeg az,
hogy nagyon komoly tétel az, amit be kellene fizetnie egy évben. A településen a makadám
utakban nagyobb kárt okoz a kukás autó. Már kétszer volt meghibásodása a makadám utak
minősége miatt a saját autójában, mert nagy betondarabokkal van feltöltve az út, ami
veszélyes az autóra, ha fennakad.
A kukásautó ami 7,5 tonna, mindenen megy keresztül. Olyan utcákba a szódás autó be sem
megy télen, ami nagyon veszélyes, csak nyáron, akkor meg esetleg a port hordják.
Előtte 8 évig a Family-nél dolgozott, ott is sokat védekeztek ezzel.
Földesi Györgyné képviselő asszonyhoz szólva
Ön a helyi vállalkozókat képviseli, akik munkahelyeket tartanak fenn. Erre azt tudja mondani,
hogy most, mint vállalkozó saját magát képviseli, hat családnak biztosít megélhetést,
Szeghalmon. Soha nem tiltakozott az ellen, hogy a helyi adót megosztva fizesse.
Ezelőtt is fizetett volna ide helyi adót megosztva, de a régi jegyző azt mondta, hogy ne
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fizessen, hanem adja ki a lakosoknak a flakonokat bérmentesítés nélkül. Akkor bevállalta,
mert nagyon korrekt volt a jegyző. Amelyik község szólt, ott azonnal megosztotta az iparűzési
adót. Ugyanúgy adózott, mint a helyi vállalkozók. Minden autóban külön pénztárgépe van.
Meg lehet nézni, egy alkalommal 55 üveg szódát adott el a kocsi, némi üdítőt, gázpalackot,
egyebet, sajnos nincs pénzük az embereknek, így a bolt is veszteséges. Most egyedül végez
ilyen szolgáltatást a községben, a többiek már nem jönnek. Most saját magáért szeretne
harcolni, a makadám utat viszont nem szeretné kihordani.
Mérlegelni kellene, pl. Békéscsabán a szódás 120.000 Ft-ot fizetnek két autóra, négy napra,
Vésztőn 30.000 Ft-ot kell fizetni egész évre. Van más település, ahol 40.000 Ft-ot kell fizetni,
de nem lehet összehasonlítani, sokkal több lakos van a településen, és könnyebb megkeresni
azt a pénzt. Nem elzárkózni szeretne a köztehertől, nem is fog. Állhatnának egymással
szemben, de nem szeretne!
Földesi Györgyné képviselő megkérdezi, hogy „Álljon fel?”
A polgármester úrtól kérdezi, hogy ezt a vitát le kell folytatni? Sértve érzem magam.
Kláricz János polgármester: Szeretné meghallgatni a vállalkozót.
Szabó László vállalkozó: Elnézést kér, de szintén sértve érzi magát.
25-én hoztak egy rendeletet, és 1-jétől már fizetni is kellett.
Kláricz János polgármester: Nem a megoldás felé vezetik a beszélgetést.
Szabó László vállalkozó: A képviselő asszony a helyi vállalkozók érdekeit képviseli, és a
helyi választókat kellene képviselni.
Földesi Györgyné képviselő: A választókat és a vállalkozókat is képviselem.
Kláricz János polgármester: Megállítja a vitát, és ezt majd el fogják dönteni, de a
továbbiakban zárt ülést rendel el, és az ülést ott folytatják.
Szabó László vállalkozó távozik az ülésről.
A zárt ülés kezdetét veszi, mely külön jegyzőkönyvezve.
A zárt ülés jegyzőkönyvének száma: 9. sz. jegyzőkönyv, 2015. március 12. (zárt)
6./ napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Szervezés alatt van a 100 hektár feletti tulajdonú vállalkozók
összehívása. A Bihari, Körös-vidéki szakaszok rendben tartása, felújítása témában szeretné
ezt a Szeghalmi Kistérség felkarolni, és a pénzkezelésének szerepét is felvállalta. A 100
hektár feletti gazdák esetében 50.000 Ft hozzájárulás elegendő költség lenne arra, hogy
tervdokumentáció készüljön az egész térséget lefedően, arra hogy milyen munkálatokra lenne
szükség, és utána indulna el a minisztériumi felé, az, hogy a munkálatokra milyen uniós
forrásra lehetne pályázni.
Támogatja a kezdeményezést, és a gazdák részéről is kellően kell támogatni, és fontosnak
tartja azt, hogy a bucsai érdekek érvényesítése szempontjából kell egy fórumot szervezzenek.
Április elején lesz ilyen fórum, és jegyzőkönyvi szinten kell rögzíteni a felvetéseket. Ne
maradjon ki semmi, ami fontos, és szükséges.
Ha összejön a pénz, akkor a tervezési fázisban ne csak egy terület vigye el a pénzt, hanem
mindenhova jusson.
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Ha felvetődik még bármilyen kérdés, hozzászólás, akkor kérem tegyék meg a képviselők.
Fenyődi Attila alpolgármester távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6 főről 5
főre csökken.
Juhász Sándor képviselő: A mozgáskorlátozottak fogadó órájának lebonyolítására kellene egy
helyiséget biztosítani, mert a Közösségi Házban az átmenő forgalom miatt már a személyiségi
jogokat sérti időnként az, hogy nincs külön helyiségben tartva a fogadó óra.
Kláricz János polgármester: Már többször tolmácsolta, hogy itt a hivatalban a nagyteremben
ingyen, fénymásoló, és nyomtató használatával biztosítja az önkormányzat a helyiséget,
bármikor, leegyeztetett időpontban.
Juhász Sándor képviselő: Sajnos ide nem jönnek az emberek, mert ez „hivatal”, itt nem
mondják el úgy a személyes problémáikat.
Kláricz János polgármester: Ezt a működést úgy kellene összeterelni, hogy ne legyen kifogása
az embereknek efelől, ez kommunikáció kérdése, ezt le lehet az emberekkel kommunikálni.
Dr. Nagy Éva jegyző: Nem érti a probléma lényegét, mert a személyes irataikat viszont
átküldik a megbízottal lefénymásolni.
Kláricz János polgármester: Maximálisan partner lenne a dologban az önkormányzat, nem
érti, hogy miért nem itt tartják a fogadó órát.
Juhász Sándor képviselő: Nem mindenki szeretné itt elmondani a problémáját. Megbeszéli a
titkárral mégegyszer.
Faluházi Sándor képviselő: Az egyház részére a Gyermekjóléti szolgálat odaadott egy
alkalmas a helyiséget, próbálják meg a mozgáskorlátozottak is ezt.
Kláricz János polgármester: Meg lehet kérdezni a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, és lehet,
hogy sikerül a kisterem használatát megkapni.
Juhász Sándor képviselő: Sajnos mivel nincs külön helyisége a mozgáskorlátozottaknak, így
segédeszközöket sem tudnak tárolni. A jövő héten szeretne éppen beszerezni néhány eszközt,
támbotot, kerekesszéket, járókeretet stb.
Kláricz János polgármester: A Gyermekjóléti szolgálatnál csak fogadóórát tarthatnak, ott sem
lehet eszközöket tárolni. Ha megfogalmazódik egy olyan kérés, hogy fogadó óra tartására, és
eszközök tárolására alkalmas helyiséget szeretnének a mozgáskorlátozottak egyesülete, akkor
erre fognak keresni megoldást.
Juhász Sándor képviselő: Régebben sokszor otthon keresték fel tanácsért, de ezt meg kellett
szűntetni, hiszen nem tartózkodhat mindig a lakásán, lehet olyan elfoglaltsága, ami házon
kívül esik. Ekkor megszűnt az „otthoni iroda”.
Kláricz János polgármester: Reméli, hogy meg fogják találni a mindenki számára legjobb
megoldást. Kéri a képviselők további hozzászólásait a bejelentések keretében.
Földesi Györgyné képviselő: Néhány gondolatot szeretne elmondani, csak felsorolás szinten,
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úgy mint az orvos, és a jegyző helyettesítése.
Megkapták a kormányhatározatot a szennyvízberuházás többletköltsége megítélésével
kapcsolatosan a projekt megnövelt támogatása: 1.541.672.417 Ft.
Ezzel a döntéssel aktuális lett annak az elhatározása is, hogy fizessék vissza a lakosságnak az
általuk befizetett összeget.
Kláricz János polgármester: Jelenleg a mostani mértékig vissza lett fizetve mindenkinek a
többletként befizetett összeg. A többletforrás nem az önerőbe érkezett, erről még nem
beszélhetnek. Mint lehetőség most nyílt meg, annak a lehetősége, hogy lehet lépéseket tenni
abba az irányba, hogy csökkentsék.
Földesi Györgyné képviselő: Ha megnyílik a lehetőség, javasolja, hogy törekedjenek arra,
hogy fizessék vissza a lakosok számára a befizetett összeget. Ezzel nagyobb lehetősége lenne
a lakosoknak arra, hogy a saját telkükön a rákötést elvégezzék.
A közmeghallgatás lényegét a szennyvízberuházás témája tette ki, de sajnos nem igazán
mondhatják, hogy szép számmal jelentek meg, hiszen azokon kívül, akiknek a megjelenése
„kötelező” volt, azokon kívül 30-40 fő volt a megjelentek száma.
A lakosok felvetéseit is jónak tartja, hiszen az embereket nagyon foglalkoztatja az, hogy
hogyan szeretné valaki a saját telkén a rákötést elvégezni. Más településeken meg kell nézni,
hogy hogyan nyújtottak szakmai segítséget. A szomszéd településen is a múlt évben
fejeződött ez be.
A Gazdasági Bizottsági ülésen is felvetette, de most is elmondaná, hogy az idén két fő
aranydiplomás pedagógus lesz a községben a nyugdíjas pedagógusok között, őket javasolja
megünnepelni, nemcsak a pedagógus napon, hanem maga a falu is ünnepelje meg őket a
falunapon. A pedagógusok itt tanítottak több száz gyermeket, sok éven át, és ez nagyon
szívmelengető érzés lenne mindenkinek.
A könyvtár 9,00 órakor nyit, de azt tapasztalta, hogy másnak is van bejárása oda. Ezt nem
tartja helyén valónak, ha a könyvtáros nincs ott. A könyvtár olyan, mint egy bolt, mint egy
„lelki bolt”. Nem ártana ezzel foglalkozni, de ez egy jelzés lenne csak. Aki ott dolgozik, az
anyagilag felelősséggel tartozik.
Megkérdezi, hogy ki a kultúrház igazgató?
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan már lassan megszokott, hogy először a munkásokat
veszik fel, és azt követően kerül részükre a feladat meghatározásra. Megkérné a polgármester
urat, hogy havi rendszerességgel szíveskedjen tájékoztatást adni arról, hogy milyen
összetételű közfoglalkoztatottak vannak alkalmazva, és mi a feladatuk a dolgozóknak. Vezető
életem során úgy szoktam meg, hogy van egy feladat, és ahhoz munkaerőt alkalmazok, ma a
világ úgy változott meg, hogy vannak munkaerők és meg kell találni hozzájuk a feladatot.
Megkérdezte, hogy a konyhakert pályázatra van-e már jelentkező?
Kláricz János polgármester: Van már pályázat a konyhakert pályázatra.
A Művelődési Házban 2 fő van foglalkoztatva közalkalmazotti státuszban, egy fő, Harmati
Gyula vezetői minősítésben, és egy fő művelődés szervező, Nagy Roland. Mivel nincs
intézményesítve, hanem szakfeladatként működik, az önkormányzatnál van könyvelve. A
könyvtárnál egy fő van alkalmazva (Ibrányi Márta közfoglalkoztatás keretében) mivel a
könyvtár a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár fiókkönyvtára. Annak technikai oka van,
hogy maga a könyvtár helyiségbe többen is be tudnak menni, mivel ott van a fűtéshez
termosztát elhelyezve. Ennek a megoldására törekednek. A Közösségi Ház hamarosan
felújításra kerül, ezt is szeretnék megoldani. Ibrányi Mártát mindig arra sarkallja, hogy
próbálja meg elvégezni a könyvtárosi ellátásra vonatkozó tanfolyamot, szerezze meg a
végzettséget.
Úgy látja, hogy hosszabb távon is elképzelhető lenne a foglalkoztatása, mert a munkájával
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meg vannak elégedve, kicsit komolyabb szakmai felügyelet mellett az önkormányzat
kulturális életében tudna tevékenykedni.
Megjegyezné, hogy hosszabb távú tervei között szerepel az, - amennyiben eljut az
önkormányzat oda, hogy önálló forrást tud biztosítani a könyvtár fenntartására, nyilván
nagyon kedvező most a helyzet a Békés Megyei Könyvtárral való együttműködés során, úgy
mint állandó szakmai felügyelet, állománygyarapítás, eszközbeszerzés – az épületet is
intézményi szinten szeretné összefogni. Ennek költségvetési vonzata van, és más egyéb
szabályozások szükségesek. Viszont a feladattal kapcsolatos beszámolók, egyéb
tevékenységek Harmati Gyula státuszához vannak hozzárendelve. Ilyen szempontból a
vezetői szerepet ő tölti be.
A közfoglalkoztatással kapcsolatosan szívesen ad tájékoztatást havi viszonylatban.
A Bucsai Agrár Kft-vel most kötött az önkormányzat egy megállapodást egy másfél km-es
csatornaszakasz kitakarítását és kotrását jelenti. A kitermelődött, feltételezhetően 300-400
mázsa tűzifáért cserébe, és un. fennálló szolgáltatások, javításokért cserébe zajlik egy
nagyobb mértékű munkálat. Ez egy terület, de szoktak a gazdákkal egyeztetni, a tervezett
munkálaton felül.
Egy másik brigáddal megkezdődött az új orvosi rendelőnél a parkoló kialakítása, ez egy
tervezett feladat volt a közfoglalkoztatási programban.
Szintén parkoló és sétány kialakítását kezdték meg a sportöltöző környékén. Ha e két munkát
befejezték, akkor a Művelődési Háznál szeretnének egy parkolót kialakítani.
Azt tudni kell, hogy 20 négyzetméter alatt nem engedélyköteles a parkoló építés.
Most indult újra a temetőben a kerítés építés, reméli, hogy hamarosan ezt is be tudják fejezni,
betudják keríteni a temetőt. Folyamatosan gyártják az oszlopokat, és a drótot.
A hivatal udvarán egy belső tereprendezés indult el, egy 200 négyzetmétere „L” alakú beton
terület kerül kialakításra, ami betonelem gyártási funkciókat, és parkírozási funkciót fog
ellátni. Közfoglalkoztatás keretében kb. 4.000.000 Ft értékű eszköz beszerzését tervezte az
önkormányzat, aminek az árajánlat kérése és beszerzése van folyamatban. Ez egy un.
mederfenék és akár más egyéb elemeket gyártó gép, amihez egy profil gyártását tervezték
közfoglalkoztatásban. Ez pedig egy 20x40x40 cm-es mederfenék-profil gyártását teszi
lehetővé. Tervszinten kb. ezerötszáz darab ilyen profil gyártását tervezik és ezek
felhasználását is közfoglalkoztatásban végeznék el.
Folyamatban van a volt dögkút környékén a tereprendezés, ott a felgyülemlett zöldhulladék
ártalmatlanítása van folyamatban, annak előkészítése arra, hogy be szeretnék keríteni, még ha
külterületen van, akkor is. Szeretnék kitáblázni, zárhatóvá tenni, és elérni azt, hogy arra a
területre dögöt semmiképpen ne helyezzenek el. Bízik abban, hogy ez megvalósul, ettől
függetlenül el lehet dobni az út szélén is, de reméli, hogy egyre ritkábban fog ez előfordulni.
Vidéken állattartásban adódik olyan, hogy elhullik a jószág. Sajnos most komoly költségbe
kerül annak az elrendezése, hogy egy nagyobb súlyú elhullott állatot Karcagra kell
beszállítani, ott van befogadó hely kijelölve és ez pénzbe kerül.
Meg tudja azt is érteni, ha valakiben ez felháborodást kelt, de nincs erre más megoldás.
Ha a zöldhulladék ártalmatlanítása lebonyolódik, akkor később egy tarirtás veszi kezdetét a
mezsgyén, ahhoz hogy a bekerítést el tudják végezni. Onnan is nagy mennyiségű tűzifa kerül
be az önkormányzathoz, amit később intézmények fűtésére, ha tetemes mennyiség marad,
akkor esetleg a Szociális Bizottság által nyújtott támogatások közé sorolható lesz, vagy
testületi hatáskörben döntenek róla az arra valóban rászorulók javára.
Ároktisztítás és egyéb más műveletek, munkálatok még nem zajlanak, a településen
szemétszedés folyik, csoportos formában. Többször elmondta már, és ezzel kapcsolatosan
már volt egyeztetése a csoportvezetőkkel, de nem tartja megfelelőnek azt, hogy ezt a feladatot
a közfoglalkoztatottak csoportosan végzik, úgy gondolja, hogy a lakosok számára is
elfogadható módozatot kell kitalálni. Azon vannak, hogy kezeljék ezt a problémát, hiszen
mindenki irányába érkeznek ilyen információk.
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A szennyvízberuházással kapcsolatosan folynak a munkálatok. Lehet, hogy kellemetlennek
fog tűnni, vagy nem jól ütemezettnek, de mindaddig amíg a vállalkozó által végzett munka
utáni helyreállítás meg nem történik, addig a betervezett nagy mennyiségű zúzottkövet nem
fogják betölteni. A téli időszakban nincs értelme a helyreállításnak, csak tavasszal kezdődne
meg. Úgy gondolja, hogy technológiailag is így kell történnie, várni kell az ülepedésre.
Reméli, hogy ezt a lakosok is így fogadják majd el, mert az önkormányzat így gondolkodik.
Nyilván történik egy helyreállítás a bejárást elősegítve, de a végső helyreállítást az ülepedés
után tervezik.
Tervei között szerepel az önkormányzatnak az is, hogy ahol nincs útalap, Szondi utca, Zrínyi
utca, stb, és a körüljárhatóság érdekében új útalap kialakítást tervezzenek. Még nincsenek
abban a fázisban, hogy elkezdjenek a kivitelezővel erről egyeztetni, de erre nyílik lehetőség.
Addig nem is lépnek ebben előre, amíg a képviselő-testülettel nem egyeztetettek Pár hónapon
belül eljutnak erre a fázisra.
Szeretné tolmácsolni, hogy a március 15-i ünnepség az iskola szervezésében 2015. március
13-án pénteken 12,00 órakor lesz a Közösségi Házban, továbbá „A mi március 15-énk!
címmel 2015. március 15-én vasárnap lesz a Kossuth téren a parkban egy úgynevezett
„villámcsődület” ahol a lakosok egy kis összejövetel keretében együttszavalják Petőfi Sándor:
Nemzeti dal című költeményét.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív
részvételét, és az ülést 16,30 órakor bezárta.
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