Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-2/2011. iktatószám

2. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 12-én (szerdán) délután 15,00
órakor megtartott rendkívüli együttes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza nagyterme, Bucsa, Kossuth tér 6.
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó
László, Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Meghívott: A távollévő Dr. Magyar László körjegyző megbízásából Dr. Nagy Éva fogalmazó,
Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt
Kláricz Jánosnét, Kertészsziget és Bucsa települések képviselőit. Köszöntötte a meghívott
munkatársakat Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, és Balázs Ferencné pénzügyi
főelőadót, a körjegyző megbízásából jelenlévő Dr. Nagy Éva fogalmazót.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 5 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./
A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézményénél
létszámbővítés
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal kapcsolatosan kérdése,
kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt szavazást rendelt el.
Kláricz János polgármester: Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Óvoda
Tagintézményénél létszámbővítés
Megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő úr, így Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete jelenlévő tagjainak száma 6 főről 7 főre emelkedik, a szavazatok száma is 6-ról 7-re
emelkedik.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézményénél létszámbővítést.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése?
Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta, hogy már előző együttes testületi üléseken is
javasolta, hogy át kell gondolni a kertészszigeti óvoda működésével kapcsolatos
körülményeket.
A Dr. Farkas Erzsébet szeghalmi önkormányzati képviselőnek olyan szándéka van, hogy rá
szeretné beszélni a töviskesi szülőket, hogy az óvodásokat hordják be Szeghalomra óvodába.
Két szülő volt állítólag, aki felkereste a képviselő asszonyt.
Kertészsziget Község Önkormányzata mindent megtesz a töviskesi óvodás gyerekekért.
Kertészszigetben 10 óvodás van, Töviskesről pedig szintén 10 óvodás jár be.
Az óvodai létszámra kapott normatíva megfelelő, az óvodában van egy közmunkás kisegítő
az óvodavezető is meg van vele elégedve, ezért szeretné javasolni, hogy ezt a dolgozót
vegyék fel állandó közalkalmazotti státuszba, tehát bővítsenek egy létszámmal. Ez
Kertészsziget Község Önkormányzatát úgy érinti majd, hogy az iskola hiánya lesz négymillió
helyett ötmillió forint, de gondolja, hogy tudnak pályázni a hiányzó pénzre, illetve ha nem,
akkor augusztus hónapban úgyis újra kell gondolni a kertészszigeti iskola, óvoda működését.
Most az óvodára megkapott normatíva fedezné a költséget, a bevétel és a kiadás
egyensúlyban lesz.
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Mogyorósi István képviselő: Megkérdezte, hogy ha közalkalmazotti státuszba veszik fel, de
augusztus hónapban meg el kell küldeni, akkor végkielégítést fizetnek neki?
Kláricz Jánosné polgármester: A dolgozónak a közalkalmazotti bére nem lesz több, mint egy
minimálbér, és ha mégis augusztusban el kell küldeni, ilyen kis időre nem is járna
végkielégítés, ez nem lehet most feltétele a döntésnek.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy utánajárt a kertészszigeti óvodásokkal
kapcsolatos anyagnak a szeghalmi képviselő-testületi ülésen elhangzottaknak. Úgy gondolja,
hogy téves információkon nyugszik az a dolog, ami többször elhangzik, hogy be lesz zárva a
kertészszigeti óvoda, ez már el van döntve, nem lehet hagyni, hogy Bucsára hordják a
gyerekeket. Talán a képviselő asszonyt tévesen informálják a szülők. Elsősorban a
kertészszigeti önkormányzatnak kell ezzel megbirkóznia, de Bucsának is oda kell figyelni,
hogy ezek a gyerekek később Bucsára járnának majd iskolába, és ezt támogatniuk kell a
bucsai képviselőknek is.
Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta, hogy nem kell nagy költségre gondolni, mert a
közalkalmazotti bére nem lesz több ennek a dolgozónak, mint egy minimálbér.
Véleménye szerint akkor nyugszik meg a helyzet, és a maga részéről is akkor látja
biztonságosnak a helyzetet, ha az óvodások körül állandó dolgozó lesz alkalmazva.
Egyébként a Dr. Farkas Erzsébet szeghalmi képviselő asszonyhoz levelet fog intézni, hogy
ne híreszteljen olyat, ami nem fedi a valóságot.
Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Elmondta, hogy folytatott beszélgetéseket a töviskesi
szülőkkel, akik azt mondták, hogy mindenképpen ragaszkodnak a kertészszigeti óvodához.
De nekik olyan információkat mondtak, hogy meg fog szűnni az intézmény. Amikor viszont
elbeszélgetett velük, akkor azt mondták, hogy nem akarják elvinni a gyerekeket, de csak fél
információik voltak.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a testületi ülésen még arról is szó volt célzottan,
hogy Szeghalmon melyik óvodába kerülnének az óvodások. A töviskesiek pedig lehet, hogy
nem egészen arra gondoltak. Egyértelműen volt egy kijelölt óvoda az Újtelepi, ezt az óvodát
szerették volna stabilizálni.
Közben megérkezik Dr. Magyar László körjegyző.
Kláricz Jánosné polgármester: Úgy gondolja, hogy a bucsaikat nyilvánvalóan támogatják ezt
a döntést.
Fenyődi Attila képviselő: Elmondta, hogy az előterjesztésből látszik, hogy meg van a fedezet
a dolgozó bérére.
Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta, hogy még kiegészítő normatívát is kapnak az óvoda
intézményre, így az óvoda bevétele és kiadása összhangban van.
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Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy ha a kiegészítő normatívát megkapja az
önkormányzat, akkor gyerekenként 32 ezer forintot kapnak időarányosan intézményenként.
Kláricz Jánosné polgármester: Sajnos még nem tudják pontosan az önhiki feltételeket. Ezt
meg kell, hogy várják, és akkor tudják meg, hogy az iskola hiányára tudnak -e pályázatot
benyújtani. Az óvoda eddig sem volt forráshiányos, csak az iskola.
Czakó László képviselő: Nyilván fontos a kertészszigeten egy munkahely jöjjön létre, emiatt
nyilván indokolt a döntés, és a normatíva is elbírja a költséget, valamint szakmai
szempontból is fontos, hogy az előterjesztés szerint döntsenek.
Kláricz János polgármester: Nem kívánja befolyásolni a kertészszigeti képviselők döntését,
de a maga részéről indokoltnak tartja a normatívának ottani felhasználását ahová az állam
szánja. Az önhiki pályázatban nagy valószínűséggel azok a dolgok lesznek figyelembe
vehetőek, hogy ha forráshiány van, az melyik területen van konkrétan, mi az amit
alulfinanszíroznak. Nagyon fontos, hogy szakmai hiányosság ne adjon okot a töviskesi
szülőknek arra, hogy a gyermekeket Szeghalomra vigyék.
Czakó László képviselő: Elmondta, hogy Töviskesben utakat hoztak helyre, amelyeket már
több évvel ezelőtt is meg kell volna javítani. Ennek nagy pozitívuma lett ott. Lehet, hogy
mindentől függetlenül szeptemberben meg fog történni az, amitől tartanak.
Kláricz János polgármester: Figyelembe kell venni, hogy szabad iskola választás van. Ezt
pedig jól kell lekommunikálva. Ez pedig a két testület feladata, beszélniük kell az iskola
igazgatóval, és a szülőkkel. A szülők információ hiányban szenvednek. Akárhova írathatja a
szülő a gyereket, ha az intézmény a tanuló szállítását biztosítja. Már pedig Bucsa és
Kertészsziget a gyerekek szállítására egy pályázatból beszerzett iskolabusszal rendelkeznek,
amelyet fenn kell tartani, hiszen funkcióját vesztené a busz, ha a töviskesiek nem lennének a
későbbiekben utaztatva. Kellő információkkal meg kell nyugtatni a töviskesi szülőket. Soha
nem volt szó arról, hogy Kertészszigetben bezárnák az óvodát. Egy kis óvodást a már
megszokott rendtől nem kellene eltéríteni. Jelenleg iskolabusszal, kísérővel szállítjuk az
óvodásokat, Szeghalom ezt nem tudná biztosítani.
A képviselőknek is megfelelően kell kommunikálni a szülők felé azt, hogy a hosszú távú
működésben gondolkozhassanak.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy szülessen döntés a létszámbővítésről.
Meg kell nyugtatni a szülőket, nem lehet váltogatni a kisegítő személyt. Az iskola és az
óvoda vezetője keresse meg a szülőket. Elmondta, hogy annak idején ő is körbejárta a
töviskesi szülőket és meggyőzte őket, hogy Kertészszigetre írassák be a gyermekeiket.
Dr. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy jelenleg 20 fő beíratott óvodás van, erre a
létszámra az önkormányzatnak alkalmaznia kell a közoktatási törvényben előírt létszámot.
Ezt a döntést a költségvetés elkészítése előtt kell meghozni, hogy már a költségvetésbe ezt a
tételt is bele tudják foglalni.
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Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta, hogy a közfoglalkoztatás létszám keretéből már tud
biztosítani minden feladat elvégzésére dolgozót. Egyrészt megharmadolták a pénzt, másrészt
rövid távú foglalkoztatást vezettek be. Több létszámra van szükség, mint amire lehetősége
van. Ezért is javasolja a létszámbővítést az óvodában.
Sajnos több önkormányzat is így járt, mert azok munkáját, akiket a pénz hiánya miatt
leépítettek eddig közmunkások láttak el.
Kérte a képviselőket, ha nincs több hozzászólás, fogadják el a határozati javaslatot.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Tagintézményénél 1 fő közalkalmazotti
létszámbővítéssel.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
2/2011.(01.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézményénél
létszámbővítés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa Község
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
Kertészsziget Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézménynél a gyermekek ellátása, és
étkeztetése biztosítására 2011. február 01-től 1 fő kisegítő személy kerüljön
alkalmazásra, közalkalmazotti besorolással, határozatlan időre.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti
Tagintézményénél 1 fő közalkalmazotti létszámbővítéssel.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
1/2011.(01.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Óvoda Kertészsziget, Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézményénél
létszámbővítés
Kettészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa
Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és
Óvoda, Kertészsziget Béke u. 2. szám alatti Óvoda Tagintézménynél a gyermekek
ellátása, és étkeztetése biztosítására 2011. február 01-től 1 fő kisegítő személy kerüljön
alkalmazásra, közalkalmazotti besorolással, határozatlan időre.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: azonnal
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Kláricz János polgármester: Mivel a kettes együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont
nem volt, megköszönte a részvételt és az ülést 16,00 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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