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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-8/2019.  

8. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 13-án (szerdán) 

délután 14,15 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Juhász Sándor képviselők 

 

Távol maradt: Harmati Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők. 
 

  

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat. 
 

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

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  
 

Ezzel azülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési rendeletének 

megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Tájékoztatás a Művelődési Ház intézményesítésével kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert 

megillető cafetéria-juttatásról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 



2 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.      
  

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének 

megtárgyalása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, Bucsa Község Önkormányzata 

2019. évi költségvetésének megtárgyalását. 

 

Kérte Földesi Györgynét, a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a 

bizottság tagjainak véleményéről. 

 

Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta Bucsa 

Község Önkormányzata 2019 évi költségvetését. A 2019. évi költségvetésben nem szerepel 

még a művelődési ház intézményesítése. Ez a téma a költségvetést megelőzően már felvetődött 

a képviselő-testület ülésein, de most kerül először napirendre, mert a költségvetést, a 

gazdálkodást érinti. A Gazdasági Bizottsági ülésen az a gondolat és javaslat született, hogy a 

képviselő-testület a mai napon döntsön ebben a témában, és építse bele utólagosan a 

költségvetésbe.  
 

A Gazdasági Bizottság ülésén szó esett arról is, hogy a működési bevételek, azok amelyekre 

ráhatással lehetnek a képviselők, a tulajdonosi bevételek, a szolgáltatások, a bérleti díjak 

vizsgálata szükséges. A képviselő-testület előtt is volt téma, de mindig elmaradt, és látni kellene 

mik azok a bevételi források, amelyekre ráhatással tudnak lenni. 

A vagyongazdálkodás összege a költségvetés szerint 33.437.107 Ft. Ez miből tevődik össze? 

Meg kellene vizsgálni, hol lehet emelni, és milyen gazdaságossági útmutatót lehetne adni.   

A működési célra átvett pénzeszközök szintén a bevételek között ilyen például a Víziközmű 

Társulat elszámolásakor átvett pénzösszeg 1.458.819 Ft. Szeretné tudni, illetve a képviselők is 

szeretnék, hogy mennyi lett ebből a bevétel? Több éves téma, nem készült erről kimutatás nem 

tudnak ehhez hozzászólni.  

Szintén bevételként szerepel 9.884.471 Ft, a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-től átvett pénzösszeg. 

Kétli, hogy ez a bevétel realizálódni fog, kérdőjeles. 

Tervezve van 8.500.000 Ft-ért ingatlan eladása, gondolja, hogy az Ady Endre utcai lakás, ennek 

is kétséges a bevételi megtérülése, eleve nincs képviselő-testületi határozat sem, először 

határozzák el, hogy eladják. Emiatt a költségvetési hiány 14.472.000 Ft, ennek a tudatában kell 

gazdálkodni.  
 

Mint képviselő is szeretné elmondani a véleményét, tehát ez már nem a Gazdasági Bizottság 

véleménye. 
 

Beindult a 2019. évi közfoglalkoztatás március 1-jétől. Az előterjesztés 6. oldalán szerepel az 

önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma. Kiket takarnak a létszámok? 

A közfoglalkoztatottak létszáma 35 fő, szívesen fogadott volna egy anyagot, mit csinál a 35 fő, 

kik ők, (nem személy szerint) és mik a feladataik, milyen munkaköröket látnak el? 
 

Megkapta a közfoglalkoztatottak névsorát, kéri a polgármester urat, hogy legyen nagyobb 

figyelemmel a munkavégzésre, és ne legyen olyan, hogy csak felveszik a fizetést.  

 

A Gazdasági Bizottság a képviselő-testületre bízza a 2019. évi költségvetés elfogadását.  

 



3 
 

Kláricz János polgármester: Kiegészítésként szeretné elmondani, hogy tegnap a bizottsági 

ülésen is felvetődött a 35 fő közfoglalkoztatotti létszám. Arányosított elszámolási 

átlaglétszámról van szó. Arányosított lebontásban tavalyi évben 35 fő foglalkoztatását jelenti.  

Három programban 110 fős létszámban van közfoglalkoztatott az önkormányzatnál, és a 

beterjesztett és elfogadott cselekvési terv nem változott.  

 

Az ingatlan eladás nincs nevesítetten benne a költségvetésben, melyik ingatlan értékesítéséről 

van szó, érthetnek ezalatt telek eladást, ingatlan, vagy földterület eladást. Olyan ingatlan 

értékesítését, amelyet ilyen áron tervezett be a testület, ha ez realizálódik nyilván képviselő-

testületi döntés alapján kerülhet erre sor. Ennek az összegnek a tavalyi évi költségvetésben 

tervezetthez képest kevesebb mint felére csökkent. Meglátják, hogy év közben alakul-e? 

Felvetődik-e az értékesítés igénye, ez kötelezettségvállalást nem takar.  

A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-vel kapcsolatosan tavaly áprilisban  

De arról sem tud még információt adni, hogy a Víziközmű Társulat esetében is milyen a 

kintlévőség behajtásával kapcsolatos előrelépések történtek.  

Megjegyezné, hogy bár nem teljes részletességű, de van olyan részletes kibontás, hogy melyek 

a működési célú bevételek. Erről kér a képviselő asszony egy kimutatást, mikből is tevődik ez 

össze.  

  

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, észrevétel?  

 

A képviselők részéről kérdés és észrevétel nem volt. Az intézményesítésről való döntés a 

következő napirend témája. 

  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdések, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   22/2019.(III.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz kapcsolódó előterjesztés és 

mellékletei szerint elfogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetését 564.939.985.- forint 

bevétellel és kiadással egyezően elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: 2019. március 15. 

 

 

2./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált 

költségvetési rendeletének megalkotásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést Bucsa Község 

Önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési rendeletének megalkotásáról. 

 

Kérte Földesi Györgynét, a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatást adni a 

bizottság tagjainak véleményéről. 
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Földesi Györgyné a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta és 

elfogadta Bucsa Község Önkormányzata 2019 évi konszolidált költségvetését és az 

előterjesztés szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé is. 

 

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

hozzászólása?  

Az előterjesztés részletes tájékoztatást ad.  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetését elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:   

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2019.(III.14.) önkormányzati rendelete   

Bucsa Község Önkormányzat 2019. évi konszolidált 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 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 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 

 

3. § 

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi költségvetése 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet 

szerint 

568.093.770,-forint költségvetési bevétellel, 

    568.093.770,-forint költségvetési kiadással, 

állapítja meg. 

4. § 
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Az önkormányzat költségvetés bevételei és kiadásai 

 

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését  

 

376.196.035,-forint költségvetési bevétellel, 

 515.581.772,-forint költségvetési kiadással, 

   52.511.998,- forint intézményfinanszírozás kiadással, 

                                                 -191.897.735,- forint költségvetési egyenleggel 

 

állapítja meg.  

(2) A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert, hogy – 191.897.735.- forint költségvetési 

egyenleget belső finanszírozással maradványból finanszírozza. 

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete I. Működési célú támogatások 10. pontja 

szerinti támogatás igénylésére nyújtsa be támogatási igényét.  

 

(4) A Képviselő – testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését 

 

3.153.785,- forint működési célú támogatási bevétellel, 

52.511.998,- forint intézményfinanszírozás bevétellel, 

55.665.783,- forint költségvetési kiadással 

 

állapítja meg.  

 

5. § 

 

A konszolidált költségvetési bevételek 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési 

bevételeinek működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

Adatok: forintban 

I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (B1) 248 979 929 

1. Önkormányzatok működési támogatásai 218 955 229 

2. Egyéb működési célú tám. bev.  ÁHT-n belülről 30 024 700 

II. Közhatalmi bevételek (B3) 28 950 000 

1. Vagyoni típusú adók (Magánszemélyek kommunális adója) 3 600 000 

2. Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó) 22 000 000 

3. Gépjárműadó 3 000 000 

4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (Talajterhelési díj) 0 
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5. Egyéb közhatalmi bevételek (Késedelmi pótlék, bírság) 350 000 

III. Működési bevételek (B4) 33 437 107 

IV. Működési célú átvett pénzeszköz ÁHT-on kívülről (B6) 8 910 515 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) 320 277 551 

V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről (B2) 41 918 484 

VI. Felhalmozási bevételek (B5) 8 500 000 

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7) 5 500 000 

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7) 55 918 484 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I.+…+VII.) 376 196 035 

VIII. Finanszírozási bevételek 191 897 735  

1. Belföldi értékpapírok bevétele 0 

2. Maradvány igénybevétele 191 897 735 

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+…+VIII.)  568 093 770 

 

(2) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet 

szerint állapítja meg. 

 

6. § 
 

A konszolidált költségvetési kiadások 

 

(1) A Képviselő – testület az önkormányzat 2019. évi konszolidált költségvetési kiadásainak, 

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

Adatok: forintban 

I. Személyi juttatások (K1) 141 824 557 

II. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (K2) 24 134 160  

III. Dologi kiadás (K3) 112 764 985 

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 12 994 230 

V. Egyéb működési célú kiadások (K5) 93 402 942 

Működési tartalék  



7 
 

Működési kiadások összesen (K1-K5) 385 120 874 

VI. Beruházások (K6) 38 210 427 

„Helyi termelői piac létesítése Bucsán” 21 447 424 

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 13 200 208 

Beruházáshoz kapcsolódó áfa kiadás 3 562 795 

VII. Felújítások(K7) 
137 293 604 

 

Utak aszfaltozása 13 565 633  

Óvoda felújítás 83 464 567  

„Napelemes fejlesztés Bucsa községben 11 075 000 

Felújításhoz kapcsolódó áfa kiadás 29 188 404 

VIII. Egyéb felhalmozási kiadások (K8) 0 

1. Felhalm-i c. visszatérítendő támogatások ÁHT-n belülre 0 

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre 0 

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) 175 504 031 

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-VIII.) 560 624 905 

IX. Finanszírozási kiadások (K9) 7 468 865 

1. Államháztartáson belüli megelőlegezés 7 468 865 

2. Hitelek törlesztése 0 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.-IX.) 568 093 770 

7. § 

(1) A 3. § -ban megállapított bevételi-kiadási főösszegének kiemelt előirányzatok részletezését 2, 

3. melléklet tartalmazza.  
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(2) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatát, kötelező feladatok szerinti 

bontásban a 3.1. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladat nincs. 

 

 

(3) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2019/2020/2021. 

évi alakulását külön bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.  

8. § 

(1)Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő - testülete az önkormányzat és a felügyelete alá 

tartozó költségvetési szerve létszámát 2019. évre együttesen 54 főben állapítja meg az 5. 

mellékletben foglalt részletezéssel.  

 

(2)A közfoglalkoztatottak (áthúzódó) tervezett bevont létszáma 151 fő. 

 

(3) Bucsa Község Önkormányzata a köztisztviselőkre alkalmazandó illetményalap összegét 

46.380.- Ft összegben határozza meg 2019. évben. 

 

9. § 

(1) Az Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételi és kiadásai előirányzatait bemutató 

mérlegét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.  

 

10. § 

(1) Az Önkormányzat előirányzat - felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.  

 

(2) Az Önkormányzat likviditási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.  

11. § 

(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.  

 

III. Fejezet 

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 

12. § 

(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.  
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(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

a kiadások csökkentésének, és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

 

(4) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

  

(5) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány 

rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok 

egymás között átcsoportosíthatók.  

 

(6) 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.  

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosítása, átcsoportosítása 

13. § 

(1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok átvezetéséről, esetleges felosztásáról a 

polgármester előterjesztésében a képviselő-testület dönt a 2019. évi költségvetésről szóló 

önkormányzati rendelet egyidejű módosításával.  

 

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési rendeletet- – az első negyedév kivételével, - 

negyedévenként döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb a beszámoló készítésének határidejéig 

december 31–i 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. 

 

 

Záró rendelkezés 

 

14. § 

 

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. 

január 1-jétől kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Bucsa, 2019. március 13. 

 

 

 Kláricz János Dr. Nagy Éva 

 polgármester jegyző 

 

Kihirdetve: 2019. március 14. 

 

 

                                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

jegyző 

3./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló határozat elfogadása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeiről szóló határozat elfogadását. 
 

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

hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki Bucsa Község Önkormányzata   
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta. 
 

 23/2019.(III.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből 

eredő fizetési kötelezettségeiről  

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

törvény 29/A. § alapján elfogadja a 2019-től -2022. 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 2019-2022 évekre 
Adatok: forintban  

Megnevezés Ssz. Tárgyév 2019. 2020. év 2021. év 2022. év 

Helyi adók 01 28 600 000 28 600 000 28 600 000 28 600 000 

Önk. vagyon és az önk. megillető 

vagyoni értékű jog értékesítéséből 

vagy privatizációból származó bevétel 

02 8 500 000    

Osztalék, koncessziós díj és 

hozambevétel 

03     

Tárgyi eszközök, immateriális javak, 

vagyoni értékű jog értékesítése, 

vagyonhasznosításból származó 

bevétel  

04 
    

Részvények, részesedések 

értékesítése  

05     

Vállalatértékesítésből, privatizációból 

származó bevételek  

06     

Díjak, pótlékok, bírságok  07 350 000 350 000 350 000 350 000 

Kezességvállalással kapcsolatos 

megtérülés  

08     

Saját bevételek (01+…+08)  09 37 450 000 28 950 000 28 950 000 28 950 000 

Felvett hitel tőketartozása/év  10     

Felvett, átvállalt kölcsön és annak 

tőketartozása  

11     

Kötvénytörlesztés /év  12     

Kezességvállalásból eredő fizetési 

kötelezettség  

13     

Előző év(ek)ben keletkezett 

tárgyévet terhelő fizetési 

kötelezettség (10+…+13)  

14 0 0 0 0 

 

Felelős: Kláircz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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A 4. napirendi pont: Tájékoztatás a Művelődési Ház intézményesítésével kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Művelődési Ház 

intézményesítésével kapcsolatos tájékoztatást. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült egy kimutatás a művelődési ház mostani 

működésével kapcsolatos költségek kimutatásáról és arról ha az intézmény 2019. július 1-jétől 

önállóan működő lenne. 

A kimutatás a képviselő testület tagjainak az ülést megelőzően megismerésre átadásra került. 

Az önálló intézmény bevétele az intézményi feladat finanszírozástól és a bérleti díjakból 

származna. Kiadási oldalról viszont megállapítható, hogy az intézményvezető vezetői pótléka 

és egy fő adminisztratív dolgozó alkalmazása mindenképpen többletköltségként jelentkezik. 

 

A határozatban az alábbi felkérést javasolja belefoglalni: Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a felkéri a Jegyzőt és a Pénzügyi munkatársakat, hogy a 2019. április havi 

testületi ülésre készüljön el a művelődési ház intézményesítésével kapcsolatosan egy részletes 

számítás.  A jegyző az intézmény alapítás alapdokumentumait készítse elő, azzal hogy az 

intézmény a működését 2019. július 1. napjával megkezdhesse.  

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e? 

 

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek: 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki művelődési ház 

intézményesítésével kapcsolatos előkészítési feladatairól szóló határozati javaslatot elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   24/2019.(III.13.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Művelődési Ház intézményesítésével kapcsolatosan  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt és a Pénzügyi 

munkatársakat, hogy a 2019. április havi testületi ülésre készüljön el a művelődési ház 

intézményesítésével kapcsolatos részletes számítás. 

A jegyző az intézmény alapítás alapdokumentumait készítse elő azzal, hogy az intézmény a 

működését 2019. július 1. napjával megkezdhesse.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

   Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 
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5. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a 

polgármestert megillető cafetéria-juttatásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot,      

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének szabályzata a polgármestert megillető 

cafetéria-juttatásról. 

A cafetéria összege megegyezik a köztisztviselők részére juttatott összeggel.  

A szabályzatot a képviselők az előterjesztésből megismerhetik.    

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

A képviselők a polgármester cafetéria szabályzatával egyetértettek. 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a polgármester részére 

juttatott cafetéria szabályzatot jóváhagyja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:              

 

25/2019.(III.13.) Képviselő-testületi határozat 

Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Bucsa Község 

Polgármestere részére 

1. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester cafetéria juttatásának 

éves keretösszegét bruttó 200.000.- Ft-ban határozza meg. 

2. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező Cafetéria Szabályzatot. 

3. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban 

foglaltak végrehajtásáról intézkedjen, és biztosítsa a 2019. évi költségvetésben a juttatás 

fedezetét. 

4. Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 

Cafetéria-Szabályzat aláírására. 

Felelős: Képviselő-testület, jegyző 

Határidő: 2019. március 31. 

 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,45 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János        Dr. Nagy Éva  

polgármester            jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


