Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
491-8/2015. iktatószám
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2015.
november 24-én (kedden) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor, Mogyorósi Anikó, Fehér Lászlóné,
Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Kláricz János polgármester,
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, a jegyző
asszonyt, a pénzügyes munkatársat Balázs Ferencnét, és Kláricz János polgármestert.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság nyilvános ülése határozatképes, mivel 5 fő
bizottsági tagból 5 fő jelen van, a döntésben résztvevők száma 5 fő.
A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Faluházi Sándor bizottsági tagot.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, aki elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Faluházi Sándor
tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül Faluházi Sándor tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta.
Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi
beszámolójának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
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3./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat módosításának
véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi
beszámolójának véleményezése
Előadó: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
5./ Bejelentések
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek a
napirendi pontokon túl javaslata más napirendekre?
Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
előirányzat módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
A törvény nem írja elő a költségvetés háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját, így örömmel
veszi annak elkészítését. Tavaly, amikor még nem látták a Gazdasági Bizottsági tagok a
költségvetés összetételét, akkor kérték a beszámoló elkészítését, hiszen egy folyamatban lévő
gazdálkodásba kapcsolódtak be a képviselők.
Az anyag, amit a bizottság megkapott, nagyon tiszta és világos. A szöveges értékelés is
lényegre törő, szép munka.
Kéri, hogy a táblázatban szereplő adatok legyenek pontosak, hűen tükrözzék az önkormányzat
gazdálkodásának számadatait, hiszen ezeket az adatokat a bizottság tagjai nem tudják
ellenőrizni, de nyilván megbíznak a pénzügyi munkatársakban. Ez a jegyző asszony
vezetésével a pénzügyi dolgozók felelőssége.
Legyenek tehát igényesek arra, hogy minden a helyére kerüljön.
Átadta a szót a pénzügyi munkatársnak.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A szöveges indoklás is magában foglalja, hogy mely
előirányzat emeléseket kellett központilag meghatározott összeggel emelni, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésébe beépíteni.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetése előirányzat módosítását elfogadja, és a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.
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A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
13/2015.(XI.24.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését bevételi és kiadási oldalon 45.957,- ezer
forint főösszeggel. Javasolja továbbá a módosított előirányzatot Bucsa Község
Önkormányzata költségvetési rendeletébe beépíteni, Közös Hivatal Bevételi előirányzat B-Ö.
B-1, B-2, Közös Hivatal Kiadási Előirányzat K-Ö, K-1, K-2.tábláka alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: Földesi Györgyné a bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügy főmunkatárs
2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
költségvetésének III. negyedéves pénzügyi beszámolója véleményezése

évi

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi beszámolója
véleményezését.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás?
Faluházi Sándor tag: A beszámolóban szereplő adatok megfelelnek a háromnegyedéves
időszakban elvárnak, 71 %-os a teljesítés. Kertészsziget is megfizette a tartozását.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése a
napirenddel kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015.
évi költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja, és a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
14/2015.(XI.24.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének III. negyedéves
pénzügyi beszámolójának véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé a mellékletekben foglalt részletezéssel
elfogadásra javasolja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetés III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Felelős:
Földesi Györgyné a Bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
azonnali
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3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat
módosításának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat módosításának véleményezését.
Van-e kérdés, vélemény? Az előterjesztésben foglalt előirányzat emelés soraihoz kérnének
egy kis magyarázatot.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az önkormányzat a munkaügyi központtól kapott
támogatást bérre, járulékra, illetve dologi kiadásokra is. A falunapi kiadások dologi kiadásai is
itt lettek emelve. A bérkompenzációnál a Prémium Évek Programban résztvevő munkatársnak
a bére lett tervezve, emelve, ez a program az idén lezárult, és a külső személyi juttatások
között jelent meg. A negatív előjelű előirányzat módosítás a közintézmények felújítására
vonatkozó, a Magyar Közlönyben is megjelent 150 millió forint elnyert támogatás pontos
összege, ami támogatásként kevesebb összeg lett, 146.752.381 Ft.
Kláricz János polgármester: A 150 millió forint egy pénzügyi keret volt, és a közbeszerzési
eljárás eredményeként azt az összeget kapta az önkormányzat, amivel az előirányzat emelve
lett.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A bérkompenzációval is minden hónapban módosul a
költségvetés, amióta megszűnt az adójóváírás azt követően került sor bérkompenzációra.
Polyák Jánosné tag: A bérre vonatkozó adatokra kérdezett rá, összességében látják az
adatokat, és nem derül ki, hogy az csak a bér?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Az összesen sort kell nézni, és 10.434 eFt-tal
növekedett a bérjellegű juttatás.
Kláricz János polgármester: Ez magában foglalja azt a jelentősebb összeget amit az
önkormányzat a munkaügyi központtal megkötött szerződések alapján a programokban
foglalkoztatott közmunkások bérére kap.
A bérkompenzáció alatt azt kell érteni, hogy sajnos a köztisztviselők esetében is van olyan
dolgozó, akinek ki kell egészíteni a bérét a minimálbérre.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A finanszírozási kiadások a pénzmaradvány és a
likvidhitel és ez göngyölítve hozza a könyvelés. Most szeptember végén majdnem ki volt
merítve az egész, de már visszapótolódott az összeg a megérkezett pályázati pénzekből.
Polyák Jánosné tag: Visszajelzés érkezik arról, hogy jól dönt a testület, amikor a folyószámla
hitelkeret szerződés megkötését támogatja.
Kláricz János polgármester: Nagymértékben fog változni a költségvetés december 30-ával,
mert a futó projekt esetében szennyvízhálózatnál 80 %-os készültséget, a szennyvíztelepnél
35 %-os, és ennek a finanszírozását, már jóváhagyták a KEOP-ban. Egyfajta automatikus
mechanizmusként a beruházás forrása egy másik KEHOP pályázatban fog az önkormányzat
jövőre részt venni, és így nagyságrendileg 2 milliárd forint lesz a költségvetés főösszege.
A KEHOP a Környezet és Energiahatékonysági Program.
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Már zajlik a munka folyamatosan, hiszen akiknek már szakaszolták a projektjét, azoknak a
támogatási időszak véget ért, és a kormány egy másik programot biztosít a beruházás
megvalósítására szükséges forrásra.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A legnagyobb összeg még, amivel a dologi kiadás
emelkedett, a nyári gyermekétkeztetés. 4.800.000 Ft. A kertészszigeti és a bucsai gyerekeknek
biztosított az önkormányzat nyáron étkeztetést. Erre kapott az önkormányzat állami
támogatást.
Kláricz János polgármester: Egyfajta felmérést kellett végezni ahhoz, hogy normatívát fognak
biztosítani az önkormányzat részére a gyermekétkeztetésre, és nem csak a nyári időszakban,
hanem egyéb szünetekben is.
A gyermekétkeztetés alatt azonban csak napi egyszeri étkeztetése biztosított a gyerekeknek.
Mogyorósi Anikó tag: Volt egy hétvégi ingyenes gyermekétkeztetés, és első héten még nagy
volt az érdeklődés, később azonban már fogyott a résztvevők száma. Volt olyan is, hogy azért
nem jöttek el a gyerekek, mert esett az eső.
Kláricz János polgármester: Volt olyan a nyári gyermekétkeztetés, hogy az étkeztetés idejére
programot kellett a gyerekeknek biztosítani. Akkor ez szinte feltétele volt az igénylésnek.
Az elmúlt időszakban haza lehetett vinni az ebédet a gyerekeknek.
Polyák Jánosné tag: A szolgáltatási kiadások sorban van olyan, hogy vásárolt élelmezés, ez
mit jelent a költségvetésben? Mit jelent a bérleti és lízingdíj kiadás, és a közvetített
szolgáltatás?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A vásárolt élelmezés védőitalt jelent, például az
orvosi rendelőbe.
Az ásványvízre célzottan kap az önkormányzat a közmunkaprogramból kifolyólag
támogatást.
A lízingdíjba a fénymásoló bérleti díja tartozik bele, illetve a közvetített szolgáltatás azok a
rezsiköltségek, amelyek a szolgálati lakásoknál keletkezett számlák továbbszámlázása.
Polyák Jánosné tag: Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás?
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: A fogorvos, a háziorvosi szolgáltatás, az ügyvédi
díjak, a különböző pályázatoknál a közbeszerzési eljárások lefolytatásáért járó díjak.
Kláricz János polgármester: A fogorvosi szolgáltatásra az önkormányzat normatívát kap, és
vásárolja a szolgáltatást a fogorvostól, számla alapján kiegyenlíti.
A közbeszerzési eljárások szolgáltatást is vásárolja az önkormányzat.
Vannak olyan pályázatok, amelyek nem tartalmazzák ezeket a tételeket.
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Nemcsak a plusz bevételekkel módosul az
önkormányzat, hanem vannak olyan tételek, amelyek átrendezésre is kerülnek.
Polyák Jánosné tag: Az államháztartástól megelőlegezések visszafizetése mit jelent.
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Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs: Tavaly december hónapban megelőlegezte a kincstár
a nettó finanszírozást ahhoz, hogy az önkormányzatok ki tudják fizetni a bért, azonban a
januári finanszírozás alkalmával vissza is vonja azt.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése a
napirenddel kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetése előirányzat módosítását elfogadja, és a képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
15/2015.(XI.24.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése előirányzat módosításának
véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetése módosítását. A módosított előirányzat fő összege bevétele
a kiadással egyezően 2.354.624 e Ft volt, a jelen módosítási javaslat elfogadása után a fő összeg
2.403.523 e Ft-ra módosul.
Gazdasági Bizottság a véleményezést követően javasolja Bucsa Község Képviselő-testületének a
költségvetési rendelet módosítását.
Felelős: Földesi Györgyné – a Bizottság Elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő: azonnali
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III.
negyedéves pénzügyi beszámolójának véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi beszámolójának
véleményezését.
Megkérdezte a pénzügyi munkatársat van-e kiegészítése?

Egy szöveges magyarázat indokolja a háromnegyedéves zárás bevételi és kiadási oldalához
tartozó adatokat. A szövegben nagyon jó elemezve van, hogy hogyan adódnak össze a tételek.
Mogyorósi Anikó tag: Megkérdezte, hogy melyik az az ingatlan, amelyet nem adott el az
önkormányzat, de betervezte?
Kláricz János polgármester: Az Ady Endre utcai ingatlan az az ingatlan, amelynek
értékesítése szinte minden évben betervezésre kerül az önkormányzat költségvetésében.
Olyan áron nem fogja tudni eladni az önkormányzat, amilyen áron az megépült.
15 millió forintra van betervezve.
Polyák Jánosné tag: Ha megtartja az önkormányzat, van feladata annak az épületnek, érdemes
megtartani?
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Kláricz János polgármester: Átalakulás alatt van a nevelő szülői rendszer, és ha jók az
információi, akkor reméli, hogy egy kiscsoportos, családias bentlakásos környezetet biztosítva
egy nevelői szülői ellátásra alkalmas épület lesz az Ady Endre utcai ingatlan.
Nem helyből, hanem járási szinten van az elgondolás arra, hogy ha az állam felvásárolná az
ingatlant, akkor lehetőség lenne egy ilyen szolgáltatás végzése benne. Hosszú távon
gondolkodva egy önkormányzati intézmény alakulhatna ki, de ennek a folyamatnak még
előtte van az önkormányzat.
Most kapcsolódik le a térségi szociális intézményről a hatósági részt, és Szeghalmon fogják
ezt a feladatot elvégezni.
Földesi Györgyné elnök: Többször végiggondolta már a maga részéről is ennek az
ingatlannak a funkcióját. Az épületet köré udvart, kerítést kellene kialakítani, építeni.
Nyilván jó lenne, ha az orvos a község központja közelében lakna. A bölcsőde
visszaállításában is gondolkodott, családias formában.
Mogyorósi Anikó tag: Működik olyan is, hogy családi napközi. Féléves kortól hároméves
korig fogadják a gyerekeket, illetve attól függ, hogy milyen alapító okiratot készítenek.
Remélik, hogy nem fog fogyni a gyereklétszám.
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése a
napirenddel kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetése III. negyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja, és a képviselő-testület felé
elfogadásra javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
16/2015.(XI.24) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. negyedéves pénzügyi
beszámolójának véleményezése
A Gazdasági Bizottság megismerés és megvitatás után a Képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatást.
Felelős:
Földesi Györgyné a Bizottság elnöke
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
2015. november 15.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a hozzászólásokat és véleményeket, és azt, hogy
mindenki a legnagyobb igényességgel és gondossággal járjon el az anyag elkészítésével
kapcsolatosan.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az államháztartási törvény szerint a költségvetési szerv
vezetőjének a felelősségi köre a költségvetés előkészítése, ami a képviselő-testület elé kerül,
miután a Gazdasági Bizottság véleményezte. Megkérdezte, hogy van-e valamilyen igény a
bizottság részéről.
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Földesi Györgyné elnök: Megköszöni a kérdés felvetést, elmondja, kéri, hogy készüljön el a
költségvetés, és kerüljön a bizottság elé véleményezésre.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a Közös Hivatal
költségvetésének megtárgyalását is időben fogják megkezdeni Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületével, mivel az idei költségvetés elfogadása is többszöri
tárgyalást és megbeszélést igényelt.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a jelenlétet, mivel több kérdés és hozzászólás nem volt
a Gazdasági Bizottság ülést 15,00 órakor bezárta.

kmf.

Földesi Györgyné
Gazdasági Bizottság elnöke

Faluházi Sándor
jegyzőkönyv hitelesítő
a Gazdasági Bizottság tagja

Pap-Szabó Katalin
jegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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