Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-13/2013. iktatószám
13. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 14-én (csütörtökön) délután 14,30
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,
Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselő
Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester,
Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Távol maradt: Czakó László képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent Polgármester asszonyt, mindkét
település képviselőit, Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt, valamint Dr. Nagy Éva
jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pont kiegészítését még két napirendi ponttal:
Meghívóban szereplő napirendi pont:
1./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Kiegészítésként javasolt napirendi pontok:
2./ A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
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Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
3./ Az óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló
döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János 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 pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a napirendi pontokat elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
A képviselők az anyagot írásban megkapták.
Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen a napirendhez kiegészítést tenni.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Kiemelte a Közös Önkormányzati Hivatal létszámának
meghatározása részt a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Mivel a szabályzat
elkészítésének ideje alatt még 14 fő a hivatal létszáma, ezért az előző ülésen született
döntéseknek megfelelően a dolgozók felmentési idejének eltelte után a végső létszám 12 fő
lesz majd. A Szervezeti és Működési Szabályzat a legfontosabb általános szabályok, a
részletszabályok kidolgozása más egyéb szabályzatok elkészítését vonja maga után, ezek
folyamatban vannak.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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22/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§-ában foglaltakra,
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31)
Kormányrendelet 13.§-sában foglaltakra az e határozat mellékletét képező – Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.-86.§-ában foglaltakra,
figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 10.§ és az
államháztartásról
szóló
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.(XII.31)
Kormányrendelet 13.§-sában foglaltakra az e határozat mellékletét képező – Bucsai
Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadja.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: azonnal

BUCSAI
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Bucsa Község Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata közös önkormányzati
hivatalt hozott létre Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (továbbiakban: Mötv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján.

3

1.)

2.)
3.)

Az alapító okirat kelte, száma:
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okirata kelt: Bucsa, 2013. február 15.
Bucsa Község Önkormányzata képviselő-testülete 14/2013.(02.15.) számú határozatával
fogadta el, Kertészsziget Község Önkormányzata 12/2013.(02.15.) számú határozatával
fogadta el.
Az alapítás időpontja: 2013. március 1.
Az ellátandó alaptevékenységek szakfeladatok szerint:
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841173 Statisztikai tevékenység
841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai
841906 Finanszírozási műveletek
841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása

4.)

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabály: Mötv. 84. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatok.
II. Fejezet
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ÉS A MŰKÖDÉS RENDJE

1.) Szervezeti felépítés: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)
székhelye: 5527 Bucsa Kossuth tér 6. Kertészsziget községben a Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeként állandó jelleggel működik az Bucsai Közös
Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltsége (továbbiakban: Kirendeltség), amelynek
telephelye 5526 Kertészsziget, Kossuth utca 1. A szervezeti ábrát az 1. számú melléklet
tartalmazza. A Hivatal gazdasági szervezettel nem rendelkezik.
2.) A Hivatal létszáma:
Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
Létszám
Bucsai székhelyen
Vezető: jegyző
1
Köztisztviselő
10
Összesen:
11
Kertészszigeti kirendeltségen
Köztisztviselő
3
Összesen:
3
Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:
14
4

3.) A Hivatal irányítása
A Hivatalt Bucsa Község Önkormányzata irányítja. Az irányító szerv vezetője Bucsa
község polgármestere. A polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját
hatáskörében irányítja a Hivatalt. A jegyző javaslatainak figyelembevételével
meghatározza a Hivatal feladatait az önkormányzatok munkájának szervezésében, a
döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be
a Képviselő-testületeknek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének,
ügyfélfogadási rendjének meghatározására. Kertészsziget községben az ügyfélfogadás
az állandó jelleggel működő Kirendeltség útján történik.
Az Mötv 81. § (4) bekezdésében meghatározott egyetértési jogot a Kirendeltségen
foglalkoztatott köztisztviselők esetében Kertészsziget község polgármestere, a Hivatal
székhelyén foglalkoztatott köztisztviselők esetében Bucsa község polgármestere
gyakorolja.
4.)

A Hivatal felügyelete
A Hivatal felügyeletét Bucsa Község Önkormányzata látja el. A felügyeleti szerv
vezetője Bucsa község polgármestere. A felügyeleti jog tartalmát az Áht. 9. § (7)
bekezdése állapítja meg.

5.)

A Hivatal vezetése
A Hivatalt a jegyző vezeti. A jegyzőt a képesítési előírásoknak megfelelő megbízott
jegyző helyettesíti.
A jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői tekintetében.

6.)

A Hivatal szervezete
A Hivatal belső szervezeti egysége a Bucsán működő székhely és a Kertészszigeten
működő Kirendeltség, - mindkettő a jegyző közvetlen vezetésével. A Hivatal gazdasági
szervezettel nem rendelkezik.
További szervezeti egységek:
1) igazgatási munkacsoport (3 fő székhelyen, 2 fő kirendeltségen)
2) pénzügyi, munkaügyi munkacsoport (3 fő székhelyen, 1 fő kirendeltségen osztott
munkakörben)
3) adó – és műszaki munkacsoport (3 fő székhelyen, 1 fő kirendeltségen osztott
munkakörben)
A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkaköröket a 2. számú melléklet állapítja meg.

7.)

A Hivatal képviselete
A Hivatalt a jegyző képviseli. A Hivatal jogi, perbeli képviseletét a jegyző, vagy a
jegyző által megbízott ügyvéd látja el.

8.)

A Hivatal munkarendje
Hétfőtől csütörtökig:
8,00 órától 16,30 óráig
Pénteken:
8,00 órától 14,00 óráig.
A napi munkaközi szünet időtartama 30 perc, amely 12,00 és 12,30 közötti időben kerül
kiadásra.
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A jegyző a munkarendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha azt a
Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.
9.) A Hivatal ügyfélfogadásának rendje
Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő
800 – 1200 óráig
Kedd
800 – 1200 óráig
Szerda
800 – 1630 óráig
Csütörtök
800 – 1200 óráig
Péntek
Ügyfélfogadás nincs
A jegyző az ügyfélfogadási rendet eseti jelleggel, alkalmanként megváltoztathatja, ha
azt a Hivatal egyéb feladatainak ellátása szükségessé és indokolttá teszi.
10.) Az iratkezelés szervezeti rendje, az azzal összefüggő feladat- és hatáskörök, az
iratkezelés felügyelete
Az iratkezeléssel kapcsolatos részletes előírásokat, feladat- és hatásköröket a Hivatal
iratkezelési szabályzata tartalmazza. A Hivatal valamennyi köztisztviselője köteles az
iratkezelési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul végrehajtani. Az iratkezelés
felügyeletét a jegyző látja el. A kiadmányozás rendjét a jegyző külön szabályzatban
szabályozza.
11.) A bélyegzők használata, kezelése
A Hivatal által használt bélyegzők lenyomatát a bélyegző nyilvántartás tartalmazza. A
Hivatalban használható bélyegzők beszerzését a jegyző engedélyezi. A használatba adott
bélyegzőkről a jegyző nyilvántartást vezet. Magyarország címerével ellátott, azonos
bélyegzőket sorszámozva kell megkülönböztetni. A bélyegző használója anyagi,
fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik az általa átvett bélyegzők jogszerű
használatáért.
Bélyegző elvesztése esetén a jegyző folytatja le a vizsgálatot.
A bármely okból használhatatlanná vagy feleslegessé vált bélyegzőket a jegyzőnek kell
átadni és meg kell semmisíteni őket. A bélyegzők megsemmisítéséről jegyzőkönyvet
kell felvenni, amely a nyilvántartás melléklete.
12.) A Hivatal működésének nyilvánossága, kapcsolat a sajtóval
A Hivatal működése a jogszabályokban meghatározottak kivitelével nyilvános. Ez a
Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános iratnak minősül.
Egyedi ügyekben a tájékoztatás tekintetében a hatályos jogszabályok alapján kell eljárni.
Jogosulatlan tájékoztatás vagy jogosulatlannak adott tájékoztatás közszolgálati fegyelmi
felelősség megállapításával járhat.
III. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.)

Hatálybalépés
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március 14-én lép hatályba.

6

2.)

Jóváhagyás
A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bucsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 22/2013.(03.14.) számú, Kertészsziget Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 15/2013.(03.14.) számú határozatával hagyta jóvá.

Bucsa, 2013. március 14.

Kláricz János
Bucsa község polgármestere

Kláricz Jánosné
Kertészsziget község polgármestere
melléklet

1.
SZERVEZETI ÁBRA

JEGYZŐ

BUCSAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZÉKHELYE ÉS
KERTÉSZSZIGETI KIRENDELTSÉGE

igazgatási

pénzügyi és munkaügyi

adó- és műszaki

MUNKACSOPORT
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2.

melléklet

Vagyonnyilatkozat tételre köteles köztisztviselők

1.
2.

Jegyző
Pénzügyi csoport vezető

2 évente
2 évente

2. napirendi pont: A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község
Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát az óvodavezető készítette. Azért szerepel benne még a körjegyzőség, mert az
óvoda alapító okiratát szó szerint meg kell benne ismételni, és amikor az Alapító Okirat
készült, múlt év decemberben, akkor még a körjegyzőség működött. Az alapító okirat azóta
érthető okból még nem került módosításra, majd egy esetleges módosításkor sort kerít rá a
testület.
Az előterjesztésként megküldött anyaghoz képest annyi módosítás került az óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatába ami a kötelezettségvállalást és az ellenjegyzést pontosítja.
Ezt a módosítást a most kiosztott anyag tartalmazza, kérem, szíveskedjenek megtekinteni és a
módosításokat elfogadni.
A módosítás a 13. oldalon lévő 6. pontban meghatározott „Aláírási és bélyegzőhasználati jog
gyakorlása” részt érinti.
E szövegrész: „Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló
iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró
közül az egyik az utalványozó az óvoda részéről, a másik a gazdasági ellenjegyző a fenntartó
részéről. Tartós akadályoztatása esetén az utalványozó az általa írásban megbízott személy
lesz”. helyett „Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló
iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. A két aláíró
közül az egyik az utalványozó a polgármester, a másik a gazdasági ellenjegyző a fenntartó
részéről.” szöveg kerül beemelésre. A Tartós akadályoztatása esetén az utalványozó az általa
írásban megbízott személy lesz.” szövegrész kimarad.
Valamint a „Cégszerű aláírásra jogosultak: gazdasági ellenjegyző (fenntartói részről).”
helyett „Cégszerű aláírásra jogosultak: a polgármester és a gazdasági ellenjegyző (fenntartói
részről).” szövegrész kerül.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy az elhangzott módosítással a képviselők
egyetértenek-e?
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bucsa Község Napközi Otthonos
Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában az előterjesztéstől eltérő, módosított
megszövegezést.
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Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a Kertészsziget községi képviselőket szintén
elfogadják-e az előterjesztés módosítását?
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatában az előterjesztéstől eltérő módosítást.
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát az
arra illetékes szervek megismerték, véleményezték és elfogadták.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása? Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
23/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét
képező Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és
annak mellékleteit.
Felelős: Kláricz János polgármester
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
Határidő: értelem szerint
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti
és Működési Szabályzatát.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az e határozat mellékletét
képező Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát és
annak mellékleteit.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
Határidő: értelem szerint
3./ napirendi pont: Az óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai felvételi körzetek
meghatározásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az óvodai
beiratkozás idejéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló napirendet.
Kérte a jegyző asszonyt, hogy szíveskedjen kiegészíteni az előterjesztést.
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Dr. Nagy Éva jegyző: A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározza, hogy a
fenntartónak az óvodai beiratkozást megelőzően 30 nappal meg kell határoznia a beiratkozás
idejét és ezzel egyidejűleg a körzethatárokat is.
Bucsa község esetében a község közigazgatási területével esik egybe, Kertészsziget Község
esetében pedig a Töviskesi gyerekekkel is számolni kell.
Kláricz János polgármester: A szabad iskolaválasztási jog mindenkit megillet, így nem
kötelezhetik a töviskesi szülőket és gyerekeket arra, hogy nagyobb városba járjanak iskolába,
ha a szülők és a gyerekek is kisebb közösségbe, Kertészszigetre szeretnének járni iskolába.
Dr. Nagy Éva jegyző: A zárva tartás ideje is meghatározásra került, ezt is időben kell a
szülőkkel közölni, a gyermekek nyári elhelyezése miatt, valamint készült egy tájékoztató is
ezzel kapcsolatosan.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása a napirendhez.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az óvodai beiratkozás
rendjéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló döntést elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
24/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
Az óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról
1. Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2013/2014. nevelési évtől a Bucsa
Község Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az alábbiak szerint határozza meg:
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsa székhely:
-Bucsa község közigazgatási területe.
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészsziget:
-Kertészsziget közigazgatási területe, és Szeghalom közigazgatási területébe
tartozó Töviskes külterületi lakott hely.
2. A Képviselő-testület a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját Bucsa székhelyen és a
Kertészszigeti feladat ellátási helyen is: 2013. május 8. napjától 2013. május 10. napjáig
8 órától 12 óráig.
3. Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva tartásának ideje Bucsa székhelyen:
2013. július 29-től 2013. augusztus 20-ig.
Kertészsziget feladat ellátási helyen: 2013. augusztus 1.- 2013. augusztus 31.-ig.
4. Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a fenti rendelkezéseket helyben
szokásos módon tegye közzé, és végezze el az ezzel kapcsolatos további jelentéseket.
Határidő: 2013. április 8.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki az óvodai beiratkozás rendjéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló
döntést elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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17/2013.(03.14.) Képviselő-testületi határozat
Az óvodai beiratkozás idejéről és az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról
1.
Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-testülete a
2013/2014. nevelési évtől a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda felvételi körzetét az
alábbiak szerint határozza meg:
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Bucsa székhely:
-Bucsa község közigazgatási területe.
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda Kertészsziget:
-Kertészsziget közigazgatási területe, és Szeghalom közigazgatási területébe
tartozó Töviskes külterületi lakott hely.
2.
A Képviselő-testület a Bucsa Község Napközi Otthonos
Óvoda nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját
Bucsa székhelyen és a Kertészszigeti feladat ellátási helyen is: 2013. május 8. napjától
2013. május 10. napjáig 8 órától 12 óráig.
3.
Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nyári zárva
tartásának ideje Bucsa székhelyen:
2013. július 29-től 2013. augusztus 20-ig.
Kertészsziget feladat ellátási helyen: 2013. augusztus 1.- 2013. augusztus 31.-ig.
4. Felhatalmazza a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a fenti rendelkezéseket helyben
szokásos módon tegye közzé, és végezze el az ezzel kapcsolatos további jelentéseket.
Határidő: 2013. április 8.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 15,45 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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