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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-10/2013. iktatószám 

 

10. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. február 28-án (csütörtökön) délután 15,00 órakor 

megtartott rendkívüli 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, 

Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna, Csányi András, 

Galambos István, Hegyi Ferencné, Oszlánczi Ignácz, Sárkány Sándor képviselők 

 

Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Nagy 

István képviselők  

 

Távol maradt: Czakó László, Mogyorósi István képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné, Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársak 

 

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

körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 7 fő jelen van. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 3 fő jelen van. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontot:  
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1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetése előirányzat módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot 

elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontot elfogadja.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, 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: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 

2012. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását.   

Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idén más határidőkkel és más módszerekkel szükséges 

elkészíteni a költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat, módosításokat. Ezért vált 

szükségessé megtartani a mai ülést, a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkorányzatainak 

Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének módosításáról. 

A képviselők kaptak egy előterjesztést az előirányzat módosításról, illetve a délelőtt folyamán 

Gazdasági Bizottsági ülést is tartottak ebben a témában.  

Ha a képviselőknek lenne kérdése, a pénzügyi főmunkatársak itt vannak, és azokra szívesen 

válaszolnak.  

 

Kovács Mária polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Ecsegfalva Község 

Önkormányzata többszöri tárgyalások után kialakította Dévaványa várossal a közös 

önkormányzati hivatalt. Továbbá a napokban kiegyenlítette az önkormányzat Bucsa település 

felé a körjegyzőség működésével kapcsolatos Ecsegfalva községre eső költségeket.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az idei költségvetéssel 

kapcsolatosan az a jó hír, hogy lehet tervezni „önhiki” bevételt. Így amelyik önkormányzat 
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nem fogadta még el a költségvetést, az biztosan kihasználja ezt a lehetőséget, így 

Kertészsziget Község Önkormányzata is. Reménykedhetnek az önkormányzatok abban, hogy 

nem célja az államnak az, hogy az önkormányzatok eladósodjanak, illetve 

működésképtelenek legyenek.  

Folyamatban van a TÖOSZ által egy javaslat, amely szerint újragondolják az önkormányzati 

feladatokat, a hivatalok létszámát, illetve van egy összefoglaló témakör, amely azokat 

területeket tartalmazza, amely feladatok nincsenek kellőképpen finanszírozva.  

 

Kláricz János polgármester: A TÖOSZ levelét eljuttatja majd a képviselőknek, hiszen 

kiolvasható belőle, hogy jelentős gazdasági hátrány a területi elhelyezkedés és az, hogy ha 

kevés egy településen az iparűzési adóból származó bevétel, továbbá az SZJA- ból származó 

visszaosztott bevétele is megszűnt az önkormányzatoknak. Többek között ez is szerepel a 

problémák felsorolásában, számos más egyéb valóban alátámasztott konkrét kifogással 

együtt. Több szervezet is tevékenykedett az elmúlt időszakban, a legnagyobb köztük a MÖSZ 

volt, és Gödöllőn képviselték az önkormányzatok nagyobb részét, személyes megjelenéssel és 

hangoztatták, hogy a probléma nagy és nem politikai alapokon nyugvó dolog, hanem valódi 

problémák vannak a bevételi oldalon. A MÖSZ több várost foglal magában és inkább a 

TÖOSZ az a szervezet, ami valóban a kistelepülések problémájában szeretne segítséget 

nyújtani.  

 

Kovács Mária polgármester: Ecsegfalva Község Önkormányzata sem fogadta még el a 2013. 

évi költségvetését, várnak még vele, jelenleg hiánnyal tudták csak elkészíteni. 

 

Kláricz János polgármester: Bíznak benne, hogy a kezdeményezések eredményre is vezetnek, 

és bár az „önhiki” még fél siker, az igazi megoldás az lenne, ha biztosan remélhetnének még 

az önkormányzatok olyan plusz állami normatívát, amelyet be tudnak tervezni.  

A körjegyzőségnek a mai nappal fogják a számláját is átvezetni, valamint a törzskönyvi 

bejegyzés is megérkezett a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásáról. 

Bucsa és Kertészsziget településnek közös problémái voltak, és vannak jelenleg is. Bíznak 

benne, hogy a közös hivatal jól fog működni, és ezután is meg fogják találni a problémákra a 

közös megoldást. 

Megkérdezte van-e valakinek a körjegyzőség 2012. évi költségvetése előirányzat 

módosításával kapcsolatosan kérdése? 

Mivel kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetésének 

előirányzat módosítását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   19/2013.(02.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2012. évi költségvetése előirányzat módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt mellékletek szerint 

elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   20/2013.(02.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2012. évi költségvetése előirányzat módosítása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt mellékletek 

szerint elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. 

évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   13/2013.(02.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2012. évi költségvetése előirányzat módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt mellékletek 

szerint elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. 

évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 15,30 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


