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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-17/2011. iktatószám 

 

17. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. április 19-én (szerdán) délután 13,00 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 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, Csányi 

András, Willand Péter Lőrinc képviselők 

 

Távol maradt: Galambos István, Sárkány Sándor, Tóth Gyula képviselők 

 

Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:  

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

Mogyorósi István, Nagy István képviselők  

 

Távol maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes, 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 megbízott körjegyző helyettest, valamint a pénzügyi 

munkatársakat Balázs Ferencnét, és Zsombok Gyulánét. 

 

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 4 fő jelen van.  

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

van.  
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Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

  Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének teljesítésének elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária 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.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását.  

Elmondta, hogy az írásban kiküldött anyagot a képviselők megkapták.  

Megkérdezte a képviselőket kinek kérdése, hozzászólása?  

 

Kláricz Jánosné polgármester: A körjegyzőség előirányzat módosítása tájékoztató jellegű, de 

csak a bucsai önkormányzat 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítását jelenti, abba 

épül bele. A másik két település tehát csak a tájékoztatás végett kapta meg ezt a táblázatot. 

 

Kláricz János polgármester: A 2010. évi zárszámadása előtt a teljesítéshez képest kell 

feltüntetni a tényadatokat, ezért van szükség az év közbeni előirányzat változások 

átvezetésére.  

 

Megkérdezte a Gazdasági Bizottság elnökét a bizottság véleményéről. 

 

Juhász Sándor elnök: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte kinek van kérdése?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

45/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetése előirányzat módosítása  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése előirányzat módosítását 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 
 

Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

53/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetése előirányzat módosítása  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése előirányzat módosítását 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének előirányzat módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

27/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetése előirányzat módosítása  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése előirányzat 

módosítását elfogadja. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. napirendi pont Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2010. évi költségvetése teljesítésének elfogadása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetése teljesítésének 

elfogadását.  

A képviselők az anyagot írásban megkapták. Megkérdezte kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megköszönte a központi hivatalnak, a körjegyzőség 

székhelyén dolgozó pénzügyi előadók kitartó és odaadó munkáját, és köszönik szépen a 

beszámolót.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Köszönik a dicséretet, szívesen veszik. Rendhagyó 

hozzászólásként szeretné elmondani, hogy 20 éve köztisztviselő, de eddig még ilyen nem 

volt, mert nagyon sok segítséget kaptak a Dr. Nagy Évától, aki nagyban segítette a 

munkájukat, a beszámoló elkészítését, ehhez nem volt eddig hozzászokva.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A maga részéről is megköszönte a pénzügyesek 

munkáját, valamint azt a sok segítséget, amit ők adtak neki az önkormányzat pénzügyi 

helyzetének még részletesebb megismerésével kapcsolatosan.  

 

Kláricz János polgármester: Kiegészítette még annyival, hogy a zárszámadás elkészítésével 

párhuzamosan zajlik az önhibáján kívül hátrányos helyzetű települések pénzügyi 

támogatására szóló pályázat benyújtása. Így ismételten szeretné kifejezni, hogy az ilyen fokú 

helytállást megköszöni. A pénzügyi csoport alacsony létszámú, de szakmailag nagyon jól 

felkészült. Megkérdezte a pénzügyi főmunkatársat, hogy van-e valami kiegészítése a 

körjegyzőség 2010. évi zárszámadásával kapcsolatosan?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A körjegyzőség zárszámadásából talán első 

olvasatra az nem derül ki a személyi juttatásokon belül, hogy tavaly a köztisztviselők kétszer 

49 ezer forint bérkiegészítést kaptak központilag.  

Ugyancsak a személyi juttatások között szerepel olyan sor, amely az állományba nem 

tartozók megbízási díja és tiszteletdíja, amely a választáson résztvevő külső tagok megbízási 

díja, és tiszteletdíja. Különösebben egyéb megjegyezni való nincs mert előirányzatot a 

körjegyzőség nem lépett túl, ahol előirányzatot kellett módosítani arra a körjegyzőség 

központilag megkapta a támogatást.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja a körjegyzőség 2010. évi költségvetésének zárszámadását.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének végrehajtását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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46/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva- Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező 

részletezéssel elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: értelem szerint 

 

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2010. évi költségvetésének végrehajtását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

54/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva- Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező 

részletezéssel elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtását. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

      Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

28/2011.(04.19.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva- Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét 

képező részletezéssel elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének végrehajtását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

      Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatást adott a körjegyzőségben hamarosan beinduló új 

egységes elektronikus szociális rendszerrel kapcsolatosan. Az oktatást már megtartották, a 

program telepítése folyamatban van, remélhetőleg május 1-jétől beindulhat.  A program a 

kérelem felvételtől az utalás átadásáig egy elektronikus nyilvántartást fog lehetővé tenni, és 
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egy olyan adatbázist fog generálni, amelyet csak fel kell tölteni a pénzügynél és az utalás 

megtörténhet. Kertészsziget és Bucsa még nem használ ilyen programot, Ecsegfalvának 

azonban nem ismeretlen, egy más működő rendszer helyett lesz. 

Fontos, hogy ilyen szempontból is haladjanak a korral, lehet, hogy először az ügyintézőket az 

ügyek nagy mennyiségére való tekintettel kellemetlenül fogja érinteni, de később be fogják 

látni, hogy mennyi előnye van, és a munkát le fogja csökkenteni.   

 

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy Ecsegfalván egy jól működő rendszerként 

működik már, és ha megtörténik a törzsadatok bevitele, akkor le fogja csökkenteni az 

ügyintézés idejét. Ecsegfalván egy köztisztviselő foglalkozik ezzel az ügykörrel, de mint 

tudják jó lesz ezzel a programmal is tehermentesítik a körjegyző helyettest is.  

 

Kláricz János polgármester: A körjegyző helyettesnek a gyámügyi feladatok is a 

feladatkörébe tartoznak, ez is része a programnak, de a program lefedi a szociális törvény 

szerinti különböző segélyformákat és egyéb juttatásokat. A határozatokat eddig az előadók 

manuálisan szerkesztették, de ezt fogja automatizálni ez a program, sokkal hatékonyabb, 

gyorsabb lesz az ügyintézés. Hasonló lesz, mint a Forte Iktató, egy központi szerveren 

keresztül kerül egy web-es felületen keresztül kerül megnyitásra a program, és így kerülnek 

az adatok generálásra, és importálásra. 

 

Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem volt, megköszönte az 

ülésen való szíves részvételt, és az ülést 13,30 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


