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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6.   

3209-1/2021. 

12.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 16-án (csütörtökön) délután 13,15 

órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 

  

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

 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 
 

Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte mindkét település megjelent képviselőit 

CsordásLászló polgármester urat, Dr. Nagy Éva jegyzőt. 
 

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

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

vesz 6 fő. 
 

Kertészsziget Község Önkormányzata 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 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

2./ Bejelentések 

 

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

kérdése, észrevétele? 

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

kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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Csordás László polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan 

kérdése, észrevétele? 
 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontot 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 2022. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

 

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

Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 29 § (1) bekezdése arról rendelkezik, hogy a belső 

ellenőrzési vezető az ellenőrzési munka megtervezéséhez stratégiai ellenőrzési tervet és éves 

ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. 

 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervének a köztisztviselők 

képzettségének megfelelőségi ellenőrzését javaslom meghatározni.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kérdés és hozzászólás a képviselők részéről nem volt.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő- testület 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

222/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat 

A 2022. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2022. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja 

el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Csordás László polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a Képviselő-testületeket, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni, aki a 2021. évi jegyzői beszámolót elfogadja. 
 

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

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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81/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat 

A 2022. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2022. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel 

fogadja el.  

Felelős: Csordás László polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

  

2. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása? 

 

Mivel több napirend kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való 

részvételét és az ülést 13,40 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

  Kláricz János                    Csordás László 

                       polgármester                                                                polgármester 

 

 

 

Dr. Nagy Éva  

          jegyző 

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


