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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-9/2014. iktatószám 

 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 19-én (szerdán) délután 15,00 

órakor megtartott nyilvános együttes üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

Fenyődi Attila, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről: Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, 

Mogyorósi István, Nagy István képviselők. 

 

Távol maradt: Kláricz Jánosné polgármester, Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester 

asszonyt, Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit, Dr. Nagy Éva jegyzőt, valamint 

Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársakat. 

  

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 3 fő jelen 

van.  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pont: 

 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének előirányzat 

módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

     Kláricz Jánosné polgármester  

  

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

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének 

előirányzat módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének előirányzat módosítását. 

              

Megkérte Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013 évi költségvetésének előirányzat módosításáról szíveskedjen szóban kiegészítést 

adni.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A 2013-as évben a körjegyzőségnek volt eredeti 

előirányzata, a Közös Önkormányzati Hivatalnak nem volt. A Közös Hivatalnak az állami 

normatíva jelentett bevételt. Az igazi képet a költségvetésről a 2013 évi zárszámadás fog adni, 

mivel akkor lesznek láthatóak a teljesítési arányszámok. 

A 2013-as év különleges időszak, akár a költségvetés szempontjából, akár más szempontból 

is, hiszen megszűnt intézmény, az állam átvett intézményt, alakult új intézmény is, úgymint 

az óvodát fenntartó társulás.  

A körjegyzőség zárszámadására eddig a kincstár nem tartott igényt, mert nem tudta, hogy 

hogyan zárja le, holott 2013 február 28 napjával megszűnt, mint intézmény. Ennek a normális 

menete az lett volna, hogy 2013 márciusban készítenek egy beszámolót, amit a kincstár 

jóváhagy, de erre nem került sor. Remélhetőleg a 2014-es gazdasági év már áttekinthetőbb 

lesz, hiszen a társulásnak is van 2014 évben költségvetése.  

Bár törvénymódosítás miatt féléves beszámoló nem lesz, de arról kaphatnak a képviselők 

tájékoztatást, hogy a féléves gazdálkodás milyen képet mutat. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.  

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének előirányzat módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    21/2014.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének előirányzat 

módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2013. évi költségvetésének előirányzat módosítását az e határozathoz csatolt mellékletek 

szerinti részletezéssel fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal     
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Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének 

előirányzat módosítását.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    19/2014.(III.19.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013 évi költségvetésének előirányzat 

módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülte a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi költségvetésének előirányzat módosítását az e határozathoz csatolt 

mellékletek szerinti részletezéssel fogadja el.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

     

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte az ülésen való 

részvételt, és az ülést 15,10 órakor bezárta.  

 

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


