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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

295-1/2020. iktatószám 

 

1.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 30-án (csütörtökön) délután 13,45 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről: 

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

Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Nagy István alpolgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet, Mogyorósi István képviselők. 

 

Távol maradt: Lakatos Erzsébet képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi munkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte mindkét település megjelent képviselőit Csordás 

László polgármester urat, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat. 

 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van, hiányzó 1 fő. A határozathozatalban részt 

vesz 6 fő. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő 

képviselő jelen van, 1 fő hiányzik. Határozathozatalban részt vesz 4 fő. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, amely a következő: 

Napirendi pontok: 
 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Csordás László polgármester 
 

2./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontot fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Csordás László polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése 

tervezetének beterjesztése 

 

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

Hivatal 2020 évi költségvetése tervezetének beterjesztését.  

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság véleményéről. 

 

Márki Tiborné a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke: A Gazdasági, Kulturális Bizottság 

véleményezte a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetét, azt 

elfogadta és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, a Gazdasági, Kulturális Bizottság 

elfogadhatónak tartja a közös hivatal 2020. évi költségvetése tervezetét.  

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági, Kulturális Bizottsági ülésen Csordás László 

Kertészsziget Község Önkormányzata polgármestere olyan vállalást tett a közös hivatalnál 

fennálló tartozása megfizetésére. A bizottság elé polgármester úr egy vállalható 

kötelezettségvállalást tett, így a közös hivatal fenntartására szóló megállapodás a 

későbbiekben fenntartható lesz. A Megállapodás szerint változatlanul kerültek felosztásra a 

közös hivatalnál lévő munkabérek, jegyző, műszakis dolgozó, stb.  

A kertészszigeti kirendeltségnél az egyik köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosult az idén, 

ezért tér el a tavalyi költségvetéshez képest az idei kertészszigeti kirendeltség költségvetése.  

Mivel a REKI rendszer teljes mértékben megváltozott, és ezeknek a önkormányzatok között 

fennálló kötelezettségeknek a szerepeltetése jogilag ki van zárva, ezért mindenféleképpen a 

megállapodásban keletkező havi hozzájárulásokat ütem szerint havi szinten tudja vállalni, 

valamint egy olyan szóbeli kérelemmel fordult a bucsai önkormányzathoz, hogy a 2018. 

2019. évben elismert fennálló tartozását az idei évben 50 %-ig tudná vállalni és teljesíteni, és 

2021 évben pedig a fennmaradó másik 50 %-nak a teljesítését tudja vállalni. Abban az 

esetben pedig ha nem várt bevételei lesznek ennél nagyobb arányú teljesítést is el tud 

képzelni, de erre nem tud kötelezettséget vállalni. Erre a vállalásra egy írásos megállapodást is 

szeretnének rögzíteni.  

Kérte a képviselőket, hogy egészítsék ki az elhangzottakat. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ez a téma nincs benne ebben az anyagban, de benne van a 

következő ülés anyagába, szeretné majd akkor véleményezni.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A Gazdasági, Kulturális Bizottság elnöke kérte, hogy  kapjon 

tájékoztatást a bizottság arról, hogy folyamatosan megtörténik-e a hozzájárulás megfizetése, 

szeretné nyomon követni a törlesztéseket.  
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, megkérdezte a képviselőket, 

van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetét elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2020. évi költségvetése tervezetét elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

Csordás László polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetét elfogadja. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1/2020.(I.30.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése tervezetének beterjesztése 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020 évi költségvetése tervezetét elfogadja. 

Felelős: Csordás László polgármester 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

 Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a 

képviselők ülésen való részvételét és az ülést 14,55 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János           Dr. Nagy Éva  

                            polgármester     jegyző 

 

 

 

 

    Komroczkiné Nagy Edit 

        jegyzőkönyvvezető 


