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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-16/2012. iktatószám 

 

16. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. április 2-án (hétfőn) délután 17,00 órakor megtartott 

rendkívüli együttes nyilvános 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 képviselők 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, 

Galambos István, Oszlánczi Ignácz, Sárkány Sándor, Willand Péter képviselők 

 

Távol maradt: Csányi András képviselő 

 

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 pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs 

  

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz 

Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, valamint a pénzügyi munkatársakat Balázs 

Ferencnét pénzügyi főelőadót és Zsombok Gyulánét pénzügyi főmunkatársat. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő jelen van.  
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 3 fő jelen 

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

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

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, 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 Körjegyzősége 

2011. évi zárszámadása megtárgyalása és elfogadása                  
 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi zárszámadása megtárgyalása és 

elfogadása.  

 

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. A jelenlévő pénzügyi munkatársak a felmerülő 

kérdésekre fognak tudni válaszolni. 

 

Megérkezett a független könyvvizsgálói jelentés is, mely az önkormányzat tavalyi évének 

működése átvizsgálását követően készült, és melynek része a körjegyzőség is, a 

könyvvizsgáló Dr. Kalász Imre is elfogadásra javasolja a zárszámadást. 

 

A Gazdasági Bizottság a múlthéten megtárgyalta és elfogadásra javasolta Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi zárszámadását.  

 

Megkérdezte a képviselőket kinek van kérdése, hozzászólása?  
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Kovács Mária polgármester: Az egész éves munka során végig kísérhető volt a körjegyzőség 

működése, az anyag áttekinthető és érthető. 

 

Kláricz János polgármester: Az anyag a tavalyi évhez képest terjedelmesebb, részletesebb 

ennek az oka, hogy az önkormányzatnak az ÖNHIKI pályázathoz szükséges, hogy a 

zárszámadási rendeletet mihamarabb megalkossa testület, és rendelkezésre álljon. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselőket, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2011. évi zárszámadását az előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

31/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi zárszámadása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben foglalt 

részletezés szerint a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi zárszámadását.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi zárszámadását az előterjesztés szerint 

elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 20/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi zárszámadása elfogadása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben foglalt 

részletezés szerint a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi zárszámadását.   

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi zárszámadását az előterjesztés szerint 

elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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19/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi zárszámadása elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben foglalt 

részletezés szerint a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi zárszámadását.   

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

ülésre vonatkozóan több napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves 

részvételt, és az ülést 17,10 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  
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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-17/2012. iktatószám 

 

 

17. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án (hétfőn) délután 17,30 órakor 

megtartott rendkívüli együttes nyilvános 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 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 pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs 

  

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét, 

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt, valamint a pénzügyi munkatársat, Balázs Ferencnét, és Zsombok Gyulánét. 

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 3 fő jelen 

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi zárszámadása elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 
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2./ A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, 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 képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

 

1. napirendi pont: A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi zárszámadás 

elfogadása. 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a közös fenntartású Bucsa 

Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

2011. évi zárszámadásának elfogadását. 

 

Elmondta, hogy az írásban kiküldött anyagot a képviselők megkapták.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, aki a közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi zárszámadását az 

előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

32/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben foglalt részletezés 

szerint a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadását.   

Felelős: Kláricz János polgármestert 

Határidő: azonnal 
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Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, aki a közös fenntartású Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi 

zárszámadását az előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

20/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2011. évi zárszámadásának elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a mellékletben foglalt 

részletezés szerint a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetésének zárszámadását.   

Felelős: Kláricz Jánosné polgármestert 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a közös fenntartású 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda Alapító Okiratának módosítását. 

 

Elmondta, hogy az írásban kiküldött anyagot a képviselők megkapták.  

 

Egy jogszabályi kötelemnek eleget téve az általános iskolának adószámmal kell rendelkeznie 

részben önálló intézményként külön bankszámlát is kell nyitnia. Ennek a bankszámlának a 

feltüntetése miatt szükséges elsősorban az alapító okirat módosítása, valamint önálló 

költségvetéssel kell, hogy rendelkezzen. Ebben az évben megnövekedet a könyvelésnek a 

feladata, ugyanis mint részben önálló intézménynek teljesen külön költségvetést kellet 

készíteni és a zárszámadás is külön álló teljesen. A külön föltüntetés célja az, hogy az átvétel 

előtt tiszta forrás kiadás oldalt szeretne látni majd az állam mielőtt az oktatási intézményeket 

átveszi. 

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Volt még egy felvetés, hogy kerüljön még bele a határozatba az is, 

hogy felhatalmazza a testület az intézményvezetőt az SZMSZ módosítására mivel ezeket a 

módosításokat abban is végig kell vezetni.  

 

Kláricz János polgármester: Az iskola részéről nyílt egy folyószámla ezzel kapcsolatosan a 

készpénzforgalmat is valamilyen szinten szabályozni kell. Jelenleg az SZMSZ nem olyan 

formában szabályozza a készpénzforgalmat, ahogy azt a jogszabály megköveteli.  

 

Módosítási javaslattal szeretnék élni a kiküldött anyaghoz képest a határozati javaslat szövege 

tartalmazza azt, hogy az intézményvezető az alapító okiratból eredő módosításokat az 

SZMSZ-ben végig vezesse és az átdolgozott SZMSZ-t a későbbiekben a képviselő testület elé 

terjessze megismerésre és elfogadásra.  

 

Aki a határozat módosító javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a határozati javaslat módosítását elfogadta. 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, aki a közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítását az 

előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

33/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

Alapító Okirata módosítását e határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koczka Istvánné 

igazgató asszonyt, hogy az Alapító Okiratból eredő módosításokat az SZMSZ-ben végig 

vezesse és az átdolgozott SZMSZ-t a későbbiekben a képviselő testület elé terjessze 

megismerésre és elfogadásra.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte, hogy az előzőekben elhangzott határozat módosító 

javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

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

tartózkodás nélkül a határozati javaslat módosítását elfogadta. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, aki a közös fenntartású Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító 

Okiratának módosítását előterjesztés szerint elfogadja, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

21/2012.(04.02.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A közös fenntartású Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Bucsa 

Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Óvoda Alapító Okirata módosítását e határozat 1. sz. melléklete szerint elfogadja. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Koczka Istvánné 

igazgató asszonyt, hogy az Alapító Okiratból eredő módosításokat az SZMSZ-ben végig 

vezesse és az átdolgozott SZMSZ-t a későbbiekben a képviselő testület elé terjessze 

megismerésre és elfogadásra.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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3. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A járási rendelettervezethez sok egyéb módosítási javaslat is 

tartozik. Amiben benne van, hogy november 25-ig elvégzik az átadásokat, minden 

folyamatban lévő feladatot átvesznek, ahhoz viszik az ingó illetve ingatlan vagyont a 

dolgozót. Olyan állapotba kell addigra hozni az anyagokat, hogy átadható legyen. A 

módosítási javaslatok között van egy olyan is, ami azt mondja ki, hogy jövő év márciusáig 

nem változtatnak az oktatás szerkezetén. Feltételezhető, hogy a tanítás ugyan úgy fog zajlani, 

mint most még a következő év végéig, de átvenni átveszik.  

 

Kláricz János polgármester: Arról is szó volt, hogy a következő tanrendet még nem az új 

oktatási törvény szerint kell meghatározni. 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a kettes együttes ülésre vonatkozóan több 

napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és az ülést 17,45 

perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 


