Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Gazdasági Bizottsága
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
665-8/2014. iktatószám
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága 2014.
december 11-én (csütörtökön) délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Kossuth tér 6. Községháza nagyterme
Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Faluházi Sándor Attila, Mogyorósi Anikó, Fehér
Lászlóné, Polyák Jánosné tagok
Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei
Sándor pénzügyi ügyintéző
Földesi Györgyné elnök: Köszöntötte a Gazdasági Bizottság megjelent tagjait, Kláricz János
polgármester urat, Dr. Nagy Éva jegyzőt és Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt.
Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen
van.
Javasolta Fehér Lászlóné tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Kérte a bizottság tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak, aki Fehér Lászlónét jegyzőkönyv
hitelesítőnek elfogadja.
Megállapította, hogy a Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadták Fehér Lászlónét jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Jegyzőkönyvvezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet.
Bevezetésként elmondta, hogy egy ókori mondás szerint „kétszer nem lehet belelépni egy
folyóvízbe”. Tartja ezt az örök igazságot. Úgy gondolják, hogy most nehéz, jól gondolják. De
nehéz volt a múltban is, és a jövőben is nehéz fog lenni. Vannak minden időszaknak szép
feladatai, és vannak árnyékos oldalai. Mindenkitől azt kéri, és elvárja, hogy a jó gazda
gondosságával, és a legjobb lelkiismeretével végezze ezt a gazdasági munkát, azért, hogy
őrizzék az önkormányzat, a falu vagyonát, hogy törekedjenek a meglévő értékek
megtartására, és az új értékek létrehozására.
Ismertette a napirendi pontokat, és javasolta annak elfogadását.
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója
véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
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2./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Kláricz János polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
3./ Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésének
véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
4./ A Számviteli politika szabályzat véleményezése
Előadó: Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottsági tagokat, hogy kívánnak-e még
más napirendi pontot felvenni.
Mivel más javaslat nem volt, kérte a Gazdasági 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 pontot elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi
háromnegyedéves beszámolója véleményezése

költségvetésének

Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója véleményezését.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: Tájékoztatta a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy az idei
évben teljesen más alapokra kell helyezni a tervezést, és költségvetés teljesülését.
Elkészítette mindegyik intézményre vonatkozóan a 2014. évi költségvetés háromnegyedéves
pénzügyi beszámolóját. A táblázatban foglalt számadatok alapján a bizottság tagjai
következtetéseket tudnak levonni, és kérdéseket tehetnek fel. Úgy gondolja, hogy fontos,
hogy ezeket a számadatokat a Gazdasági Bizottság, és a testület tagjai megismerjék.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést, és átadta a szót.
Kláricz János polgármester: Az első napirendi pont a 2014. évi költségvetés
háromnegyedéves beszámolója, aminek az elkészítésére jogszabályi kötelem nincs, azonban
az új eljárásrend és jogszabályok miatt, és az új pénzügyi ügyintéző is fontosnak tartja, hogy
átlássa az önkormányzat gazdálkodását, és a képviselők felé is készüljön erről kimutatás.
A bizottság tagjait egy részletes írásos anyagot kaptak. Még ha a mindennapokból adódóan
tisztában is vannak a költségvetés folyamatával, és tételeivel, kellően hangsúlyt kell adni
azoknak a tételeknek, amik „torzításra’ adhatnak okot. Itt kell, hogy kiemelje a folyamatban
lévő KEOP szennyvízberuházással kapcsolatos kiadásokat, amelyeknek jogszabályi kötelme
van. A kivitelezéssel kapcsolatos költségek nem fognak megjelenni a költségvetésben, mert a
megkötött szerződések értelmében szállítói finanszírozás van, amit az jelenti, hogy a
Támogató Szervezet közvetlenül a kivitelezést elvégző felé fog teljesíteni. Itt áfa problémája
sem lesz az önkormányzatnak, (ez egy másik napirendi pontot érint majd) ugyanis a
megváltozott építési, és egyéb áfa törvényeknek köszönhetően a szennyvízberuházás is
belekerült a fordított áfa-körbe, és az áfa megfizetését nem kell a megrendelőn keresztül
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bonyolítani, hanem az állami szervek és a kivitelező között lebonyolításra kerül közvetlenül.
Ebből az apropóból a számok egy olyan gazdálkodást mutatnának, ami kivitelezhetetlen
lenne, tehát év vége körül nem lehet egy 20-30 %-os teljesítést produkálni.
A bizottság tagjai képet kaphatnak arról, hogy a bevételek és kiadások milyen szinten
teljesültek. Ki vannak emelve azok az állami bevételek, amelyek a működést célozzák. A
bevételi és kiadási oldal megfelelően teljesült, illetve néhány helyen van a 75 % alatt, ami
arányos, de év végére kell, hogy 100 %-os legyen.
A bevételi oldalon említené még a felhalmozási célú kiadásokat, ami még a fejlesztésekkel
hozható össze, ide az Ady Endre utcai önkormányzati ingatlan eladása volt tervezve
fedezetként, ami a mai napig nem valósult meg.
Kiadási oldalon láthatják a bizottság tagjai, hogy arányaiban, és összességében rendben van,
néhány helyen még azért nem került miden a helyére, mert az előirányzat módosításokat el
kell végezni, de a háromnegyedéves elvárásoknak megfelel a pénzügyi beszámoló.
Amennyiben kérdés merül fel, vagy a pénzügyes kollegához van kérdés, szívesen
válaszolnak.
Földesi Györgyné elnök: Aki nem járatos benne, elég idegennek találhatja a két oldalt, a
bevétel és a kiadás oldalát, de a torz képet a szennyvízberuházás okozza. Ha azt kivennék
belőle a fenntartás és a működés lenne látható.
Megkérdezte, hogy a bevételi oldalon benne van az az összeg, amit a lakosok fizetnek a
szennyvízberuházással kapcsolatosan?
Megkérdezte, hogy van-e hitele az önkormányzatnak, van-e tartozás az önkormányzat
részéről, illetve az önkormányzat felé? Kötelezettsége van-e az önkormányzatnak? Követelése
van-e az önkormányzatnak? A gazdasági társaságoktól van-e bevétele az önkormányzatnak?
Vannak-e kintlévőségei az önkormányzatnak (közüzemi számlatartozása), illetve lakosság
részéről az önkormányzat felé tartozás?
Kláricz János polgármester: Tételes kimutatást most nem tud felmutatni. Az
önkormányzatnak 10 millió forint folyószámla hitele van, aminek a legfontosabb szerepe a
likviditás megtartása, ezt az összeget december 31-ig vissza kell fizetni. Ezt bérhitelnek is
nevezték, tehát megelőlegező hitelként is fel lehet fogni. A stabilitási törvény meghatározta
azt, hogy az önkormányzatok milyen hitelei lehetnek, ez elég sokat változott az utóbbi időben.
Bucsa Község Önkormányzata esetében nincs más hitel tehát, csak a folyószámla hitel, ami
december 30. napjával kerül visszafizetésre, és január 5. napjával lehet újraigényelni, egy
másik napirendi pont témája lesz a mai ülésen.
Egyéb hitele nincs az önkormányzatnak. Nem is volt olyan év, amikor nem lett volna
folyószámla hitele az önkormányzatnak. A stabilitási törvényt megelőzően 40 millió forint
volt ez a felhasznált hitel számla. A megnövekedett banki költségek, és az igénylési procedúra
miatt döntött úgy a testület, hogy a CIB Banktól a helyi Takarékszövetkezethez helyezi át a
folyószámláit az önkormányzat.
A Víziközmű Társulat bevételei az önkormányzat bevételi között nem szerepelnek, olyan
szempontból szerepel egy közel 5 millió forint összeg, amit az önkormányzat hitelként
nyújtott a társulatnak a számlanyitás, és az első havi díjak megelőlegezéséül a lakosoknak, és
ennek az összegnek egy részét már visszafizette a társulat.
Tehát jelenleg a társulat már részben visszafizette az önkormányzat számára a hitelt, és a
fennmaradó összeg körülbelül fedezni fogja azt az összeget, amit az önkormányzat fizetne a
Víziközmű Társulatnak a közintézményeket is érintő 200 ezer forint hozzájárulási díjként.
Amennyiben ezek letisztázódnak, akkor pénzügyi tranzakció nélkül lezáródhat az
önkormányzat hitele a társulat felé.
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A lakossági befizetések nem az önkormányzatnál keletkeznek, hanem a társulatnál, mivel a
Víziközmű Társulat egy önálló jogi személyiséggel rendelkező cég, ott zajlik a pénzkezelés,
az utasítások alapján a takarékoskodás. A társulat azért alakult, hogy a szennyvízprojektben
felmerülő önerő finanszírozására ezekből a takarékoskodásokból tud lehívni forrást. Erről a
társulat közgyűlése fog dönteni.
Az önkormányzatnak van szállítói tartozása, ami mindig változik, de kb. 9.000.000 Ft körül
van. A működőképességet megőrző soron kívüli támogatás igénylésével az önkormányzat
6.609.000 Ft támogatást kapott. Az említett számláknak a kiegyenlítését a hónap végére
tervezik.
Abban a szerencsés helyzetben vannak az említett nyertes pályázattal kapcsolatosan, hogy
három tételből két tétel olyat fed le, ami szabadon felhasználható.
Az önkormányzat felé fennálló követelésekből a cégeket emelné ki, a VéBu Kft-t, a Geotherm
Kft-t, a Bucsai Kábeltelevízió Kft-t, és a BUCSA-ÉP Kft-t.
A Kábeltelevízió Kft irányába az önkormányzatnak követelése nem áll fenn. Bár többen nem
így hiszik, ezt a céget mindig a polgármesterrel azonosítják, pedig megválasztásáig az
ügyvezetői feladatait a köztisztviselői munkája mellett díjazás nélkül látta el.
A BUCSA-ÉP Kft helyzetét ismerik, tagi hitelként van követelése a kft felé az
önkormányzatnak. A pontos összegről a jövő év első felében ad számot. Az elmúlt négy
évben a tagi hitelből 600.000 Ft-ot térítettek meg. Egy olyan jellegű tranzakció volt 2010.
évben, hogy a kft vagyonaként nyilvántartott eszközeit az önkormányzatra ráruházta. Azért
nem kritizálja ezt a döntést, mert a kft elengedhetetlen kelléke azoknak a szolgáltatásoknak,
amelyeket az önkormányzat nem végezhet, mivel közszolgáltatási szerződést az
önkormányzat nem kaphat.
Többször körbejárták már ezt a témát, megbeszélték, a kft megszüntetésére is gondoltak, de
nem hajtották végre. A kft tevékenysége körében csak olyan szolgáltatásokat végez, ami az
önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik. Az elmúlt ülésen tárgyalta a testület éppen ezt
a témát, és képet kapott arról, hogy a közszolgáltatással kapcsolatosan a befagyasztott díjak
miatt is, a kft-nél havi szinten deficit termelődik. Másfél-két éve nem lehet a kft költségeivel
kapcsolatosan díjemelést érvényesíteni, ezzel szemben más területen a költségek emelkednek.
A BUCSA-ÉP Kft csekély mértékben, de tudott az önkormányzat felé a tartozásából
visszatéríteni, de még van fennálló tartozása.
A Geotherm Kft nagyobb beruházások megvalósítása céljából jött létre. Az önkormányzat 10
millió forint feletti összegben finanszírozta a cégek részére a beruházásaikkal kapcsolatos
szerződéseik megkötését.
Ha megszüntetnék, akkor az önkormányzatnak esélye sem lenne arra, hogy a pénzét
visszakapja, vagy kártérítéshez jusson.
Több mint 150 önkormányzat is részese annak a büntetőügynek, ami a Roba Millenium Kft
ellen indult. Voltak olyan kezdeményezések, hogy vagy szüntessék meg a cégeket, vagy
teljesen Bucsa község legyen a tulajdonosa. Eddig még ez nem történt meg, Dr. Puskás János
az ügyvezetője ezeknek a cégeknek, és jogi képviselő útján látja el a feladatait, Dr. Szathmári
Péter ügyvéd közreműködésével. Egy áfa visszaigénylésre volt lehetősége a Geotherm Kftnek, és a tagi kölcsön ennyivel csökkent. A Geotherm Kft károsultja magánszemélyek, a
bucsai önkormányzat, és a BUCSA-ÉP Kft, de még mindig várnak azzal, hogy megszüntessék
a kft-t, mert ha a kft áll el a RoBa Millenium Kft-vel megkötött szerződéstől, akkor csak 80 %
járna vissza a befektetett pályázati díjból.
Az önkormányzat felé is vannak kintlévőségek, szerződés alapján történnek befizetések,
bérbeadás miatt. Az UNIO-INFO Kft-vel kötött az önkormányzat bérleti szerződést.
Magánszemélyekkel szemben is vannak az önkormányzatnak követelései, és nemrégen
foganatosított az önkormányzat elmaradt bérleti díjak, egyéb nem fizetett kölcsönök miatt
végrehajtást.
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Dr. Nagy Éva jegyző: Fizetési meghagyás eljárás keretében kerülnek végrehajtásra ezek a
több százezer forintos tartozások, néhány személy esetében. Az önkormányzatnak néhány
tízezer forintos illeték költsége lesz emiatt, de végre megindul az eljárás, és míg meg nem
térül a tartozás, az folyamatosan jelent bevételt.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, a bőséges válaszadást. A kérdéseket
szándékosan tette fel, annak érdekében, hogy mindenki lássa, hallja ezeket a fogalmakat, és
tájékozódjon ebben.
Még erre a témára egyszer vissza fognak térni, a 2014. évi zárszámadás tárgyalásakor,
valamint a gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló tárgyaláskor.
Szerette volna, ha nagyvonalakban mindenki látja ezeket a dolgokat.
Pozitívan értékeli, hogy az önkormányzat a CIB Banktól visszahozta a számlavezetését a
Bucsai Takarékszövetkezethez.
A működési célra kapott támogatásnak örül.
A gazdasági társaságokkal kapcsolatosan elmondta, hogy már az alapításkor elvárható lenne,
hogy eredményesen gazdálkodjon, profitot termeljen. Elfogadja, hogy minden döntésnek van
egy kockázata, de vajon mennyi az a kockázat, amit még fel lehet vállalni? Vajon megéri-e
kockáztatni a végtelenségig egy kft fenntartását, mert pl. a Geotherm Kft-ben komoly összeg
van? Egyetért, hogy céget hozzanak létre, de mindenképpen megfontoltan, még azzal is
egyetért, hogy kockáztatni kell, de csak mértékkel.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Kláricz János polgármester: A 2015. évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan is részletes
anyagot kapott az önkormányzat. Két fontos dologra hívta fel a figyelmét a bizottsági
tagoknak. A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal működésével kapcsolatosan a
keretszámokat január elején fogják megtudni. Az együttműködési megállapodást felül fogják
vizsgálni, és új pénzügyi szemlélettel fognak azon változtatni. A médiából hallják, hogy
különböző átalakításokat fognak eszközölni, az FHT és egyéb szociális támogatások
igénylésével, ügyintézésével kapcsolatosan. Még az ismereteik nem teljesek, de az biztos,
hogy szervezeti átalakításokra is szükség lesz. Ennek a változatait próbálják kidolgozni. Már
fél évvel ezelőtt is hallottak erről a médiából, és már a járási hivatalok kialakításakor is
nyilvánvaló volt, hogy az átalakítások az önkormányzatokat nem úgy fogják érinteni, mint a
járási hivatalok kialakításakor, amikor is a forrás elvonása egyben azt is jelentette, hogy
személyi változás is történt. Nem kapott az önkormányzat még erről pontos információt,
december 19-én lesz jegyzői értekezlet, amikor is Békés Megyei Kormányhivatal napirendre
tűzte a 2015. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos napirendet, és s változásokról
tájékoztatást ad a jegyzőknek. Amit tudnak, hogy március 1-jével kerülnek elvonásra a
feladatok.
A másik komoly téma az óvoda működtetésével kapcsolatos, ami a koncepciót érinti. Az
óvoda finanszírozása 8 és 4 hónapra bontható, az első 8 hónap indokolttá tenné az
óvodapedagógus létszám emelését, a következő 4 hónap már nem. Az azt követő időszakot
pontosan nem tudják. Így ebben a témában azon kell gondolkodni, hogy ha nem írnak ki
óvodapedagógusi állást, akkor nincs lefedve a normatíva.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, és kéri, hogy majd a következő
társulási ülésen és saját ülésen is fejtse ki ezt a témát.
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Kláricz János polgármester: Amiről kell és még szeretne tájékoztatást adni, az a konyha
személyzetével kapcsolatos. Volt olyan év, amikor 10 fő feletti létszámot foglalkoztattak a
konyhán éves szinten, közfoglalkoztatott státuszban. A konyha költségvetése tervezésekor
javasolja, hogy kerüljön státuszba a konyhán foglalkoztatott kisegítő személyzet is. Ezzel
kapcsolatosan még csak gondolatébresztésként szólt, de nagyon fontos, hogy a költségvetés
tárgyaláskor gondot fordítsanak erre.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte, hogy a hitelek törlesztése
sor a K. lapon az éves előirányzat miért módosult, mi indokolta a módosítást.
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A pénzforgalmi jelentést hitellel nem lehet benyújtani,
ezért úgy kell szerepeltetni, mintha visszafizették volna, bár a hitel nem lett több.
Földesi Györgyné elnök: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte, hogy van-e még kérdés,
hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte Gazdasági Bizottság tagjait, hogy aki Bucsa
Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatást tudomásul veszi, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
13/2014.(XII.11.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója
véleményezése
A Gazdasági Bizottság Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi háromnegyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatást véleményezte és tudomásul vette.
Felelős:
Földesi Györgyné elnök
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2014. december 20.
2. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési
koncepciójáról
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa
Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról.
Az előző napirendi pontban részletes tájékoztatást kaptak a jövő évi költségvetési koncepció
irányelveivel, elképzeléseivel kapcsolatosan.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy van-e még kérdés, hozzászólása napirenddel
kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi
költségvetési koncepciójáról szóló tájékoztatást a Képviselő-testület felé elfogadásra
javasolja.

6

A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
14/2014. (XII.11.) Gazdasági Bizottsági határozat
Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról
A Gazdasági Bizottság a 2015. évi költségvetési koncepcióra vonatkozó jövőbeni
irányokat a Képviselő-testület felé jóváhagyásra javasolja.
Javasolja, hogy a Képviselő testület bízza meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2015.
évi költségvetési rendelettervezet előkészítéséhez kezdje meg a szükséges egyeztetéseket
a költségvetési koncepciós elvek alapján, amely konkrét feladatokra, tevékenységekre
lebontva tartalmazza a működést és a fejlesztési célokat.
Felelősök: Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése
megkötésének véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésének véleményezését. Átadta a
szót Kláricz János polgármester úrnak.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megújítását
javasolja, azzal a módosítással, hogy a szerződést 2015. június 30. napjáig 20.000.000 Ft-ban
javasolja megkötni. Az emelést a folyamatban lévő pályázatok finanszírozása teszi
szükségessé, és indokolttá.
Kéri, hogy ez a javaslat az előterjesztéstől eltérően kerüljön elfogadásra a bizottság részéről.
Földesi Györgyné elnök: Egyetért, és kéri a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy a javasolt
módosítást véleményezzék.
Az önkormányzat folyószámla hitelkerete megkötésével a maga részéről egyetért, azt
szükségesnek tartja, egyfajta lehetőség, mozgástér.
Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e még kérdés, hozzászólás a napirenddel
kapcsolatosan.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, javasolta, hogy a határozati javaslat módosuljon,
és 10 millió forint helyett, 2014. június 30. napjáig 20 millió forint folyószámla hitelkeret
szerződés kerüljön megkötésre.
Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a
módosítást elfogadja, és 10 millió forint hitelkeret szerződés megkötését módosítja, és 2014.
június 30. napjáig 20 millió forint felvételét javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a módosítási javasolt módosítással egyetértett.
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Földesi Györgyné elnök: Kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, hogy aki a módosított határozati
javaslatot elfogadja, azaz 2015. június 30. napjáig szólóan 20 millió forint folyószámla
hitelkeret kerüljön igénybevételre - az önkormányzati feladatok ellátásának, az intézmények
működésének finanszírozása érdekében, - kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
15/2014.(XII.11.) Gazdasági Bizottsági határozat
Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződése megkötésének
véleményezése
A Gazdasági Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé, hogy az önkormányzati
feladatok ellátásának, az intézmények működésének finanszírozása érdekében a
Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Bucsai Kirendeltségétől 2015. június 30.
napjáig szólóan 20 millió Ft folyószámla hitelkeret kerüljön igénybevételre.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a folyószámlahitelkeret szerződés megkötésére.
A Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget, hogy a hitel és járulékai visszafizetését a
futamidő alatt a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.
Felelős:
Földesi Györgyné elnök
Kláricz János polgármester
Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző
Határidő: 2014. december 20.

4. napirendi pont: A Számviteli politika szabályzat véleményezése
Földesi Györgyné elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Számviteli politika
szabályzat véleményezését.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az Egységes Számviteli Politika elkészítése a pénzügyi működés,
ellenőrzés alapdokumentuma, a hatályos eljárás rendeket rögzíti. Már ez év márciusától
kezdődően indult erre kezdeményezés, hogy készüljön el, azonban most lett aktualizálva.
A Számviteli Politikát a Gazdasági Bizottság tagjai részére kiküldték.
Földesi Györgyné elnök: Javasolja, hogy fogadják el a Számviteli Politikát, és hozzanak róla
határozatot.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Gazdasági Bizottság tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Számviteli Politika Szabályzatot a testület felé elfogadásra
javasolja.
A Gazdasági Bizottság jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül a következő határozatot hozta:
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16/2014.(XII.11.) Gazdasági Bizottsági határozat
A Számviteli politika szabályzat véleményezése
A Gazdasági Bizottság a Számviteli politikai szabályzatot megtárgyalta, és a képviselőtestület felé elfogadásra javasolja.
Felelős: Földesi Györgyné elnök
Határidő: azonnal
Földesi Györgyné elnök: Megkérdezte a Gazdasági Bizottság tagjait, van-e valakinek
bejelentése?
Mivel bejelentés nem volt, megköszönte a bizottsági ülésen való részvételt, és az ülést 14,30
órakor bezárta.

Kmf.

Földesi Györgyné
elnök

Fehér Lászlóné
jegyzőkönyv hitelesítő

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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