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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-24/2013. iktatószám 

 

24. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én (csütörtökön) délután 15,30 

órakor megtartott rendes 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 képviselők 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet alpolgármester, Mogyorósi István, Nagy István képviselők. 

 

Távolt maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs 

  

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

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

valamint Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat. 

  

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 4 fő jelen 

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. A meghívóban kiadott napirendi pontot kiegészítette még egy  

napirendi ponttal, így a napirendi pontok a következők:  

 

 1./ Pályázat meghirdetése Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére 

   Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./ Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 
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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 pontot elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Pályázat meghirdetése Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a pályázat meghirdetése 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör 

betöltésére. 

A közös működtetett Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői álláspályázata anyaga a mostani 

jogszabályoknak megfelelően elkészült. Az óvodavezetői kinevezés 2013. augusztus 1-től 5 

évig terjedő időtartamra 2018. július 31-ig szól.  

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek a pályázati kiírással kapcsolatosan 

kérdése, felvetése?  

 

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Javasolta a pályázati feltétel módosítását, a szakmai 

gyakorlatot kössék óvodapedagógusi szakmai gyakorlathoz,. Továbbá az előnyök közzé 

javasolja, hogy 5 év helyett 10 év szakmai tapasztalata legyen a pályázónak a felhívásban. 

 

Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy az 5 éves óvodapedagógiai tapasztalat 

elegendő, de egyetért azzal, hogy a megfogalmazás legyen célzottabb és óvodapedagógus 

munkakörben végzett szakmai gyakorlat legyen a kiírásban. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Egyetért azzal, hogy a feltételt kössék óvodapedagógiai 

gyakorlathoz, de a maga részéről is elegendőnek tartja az 5 év szakmai tapasztalatot. 

 

Kláricz János polgármester: Az előterjesztésben kiadottakhoz képest elhangzott egy 

módosítási javaslat. Aki egyetért azzal, hogy a pályázati kiírásban módosuljon a feltétek 

között az, hogy nemcsak pedagógus munkakörben végzett szakmai gyakorlat, hanem 

óvodapedagógus munkakörben végzett szakmai gyakorlat legyen a feltétel, az kézfelemeléssel 

szíveskedjen szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal egyetértett a 

módosítással, és javasolja, hogy a pályázati kiírásban a „Pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat”, „Óvodapedagógusi munkakörre” változzon.  
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Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a 

pályázati kiírásban módosuljon a feltétek között az, hogy nemcsak pedagógus munkakörben 

végzett szakmai gyakorlat, hanem óvodapedagógus munkakörben végzett szakmai gyakorlat 

legyen a feltétel, az kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal egyetértett a 

módosítással, és javasolja, hogy a pályázati kiírásban a „Pedagógus munkakörben szerzett 

szakmai gyakorlat”, „Óvodapedagógus munkakörre” változzon.  

 

Kláricz János polgármester: Elhangzott még egy módosítás, az, hogy a munkakörben végzett 

szakmai tapasztalat 5 év helyett 10 év legyen. Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e 

azzal, hogy a pályázati kiírásban a szakmai gyakorlatot 5 év helyett 10 évben határozzák 

meg? 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 nem szavazattal, igen szavazat és 

tartózkodás nélkül, a módosító javaslattal nem ért egyet, és nem javasolja, hogy 5 év helyett 

10 év legyen a szakmai tapasztalat. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e azzal, hogy a 

pályázati kiírásban a szakmai tapasztalatot 5 év helyett 10 évben határozzák meg? 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 nem szavazattal, igen szavazat és 

tartózkodás nélkül, a módosító javaslattal nem ért egyet, és nem javasolja, hogy 5 év helyett 

10 év legyen a szakmai tapasztalat. 

 

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

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

 

Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, a Bucsa 

Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére 

szóló pályázati kiírást.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   71/2013.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető 

(magasabb vezető)  
munkakör betöltésére. 

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2013. augusztus 1.-től 2018. július 31-ig szól.  
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A munkavégzés helye:  
Békés megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 9. 

  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az alapító okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően vezeti és 

irányítja Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda-t. Felel az intézmény szakszerű, hatékony 

és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladata az intézményirányítási, ellenőrzési, és 

munkáltatói feladatainak ellátása. 

 

Illetmény és juttatások:  
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény. 

 

Pályázati feltételek:  

1. Főiskola, óvodapedagógus 

2. Pedagógus szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

3. Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 5 év 

szakmai tapasztalat 

4. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

5. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
1. intézményvezetői gyakorlat - legalább 5 év vezetői tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
1. a pályázó büntetlen előéletét tanúsító, 30 napnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;  

2. a pályázó felsőfokú iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevelek 

hiteles másolata;  

3. a pályázó szakmai önéletrajza;  

4. az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel együtt, 

5. a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat, 

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló véleményező szervek 

megismerhetik,  

7. nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő testületi ülésen kéri 

pályázatának elbírálását. 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Bucsa Község Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5527 Bucsa, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

„intézményvezetői állás pályázat”.  

 Személyesen: Bucsa Község Önkormányzata Kláricz János polgármester, Békés 

megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az előzetes véleményezési eljárásokat követően, Bucsa és Kertészsziget Önkormányzatok 
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képviselő-testületei együttes ülésen döntenek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Oktatási és Kulturális Közlöny         

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint                                                                                                          

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja, a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető 

(magasabb vezető) munkakör betöltésére szóló pályázati kiírást.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   39/2013.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető 

(magasabb vezető)  
munkakör betöltésére. 

  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony  

 

Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  

 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2013. augusztus 1.-től 2018. július 31-ig szól.  

 

A munkavégzés helye:  
Békés megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 9. 

  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  
Az alapító okiratnak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően vezeti és 

irányítja Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda-t. Felel az intézmény szakszerű, hatékony 

és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, biztosítja az intézmény működéséhez 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket. Feladata az intézményirányítási, ellenőrzési, és 

munkáltatói feladatainak ellátása. 

 

Illetmény és juttatások:  
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény. 

 

Pályázati feltételek:  

   1. Főiskola, óvodapedagógus 

   2. Pedagógus szakvizsgakeretében szerzett intézményvezetői szakképzettség 

3. Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - legalább 5 év  

     szakmai tapasztalat 

4. Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása  

   5. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet  
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  
1. intézményvezetői gyakorlat - legalább 5 év vezetői tapasztalat 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
1. a pályázó büntetlen előéletét tanúsító, 30 napnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány;  

2. a pályázó felsőfokú iskolai végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevelek 

hiteles másolata;  

3. a pályázó szakmai önéletrajza;  

4. az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel együtt, 

5. a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat, 

6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbíráló véleményező szervek 

megismerhetik,  

7. nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt képviselő testületi ülésen kéri 

pályázatának elbírálását. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 19.  

A pályázatok benyújtásának módja:  
 Postai úton, a pályázatnak a Bucsa Község Önkormányzat címére történő 

megküldésével (5527 Bucsa, Kossuth tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni 

„intézményvezetői állás pályázat”.  

 Személyesen: Bucsa Község Önkormányzata Kláricz János polgármester, Békés 

megye, 5527 Bucsa, Kossuth tér 6.  

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az előzetes véleményezési eljárásokat követően, Bucsa és Kertészsziget Önkormányzatok 

képviselő-testületei együttes ülésen döntenek.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. június 29.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
 Oktatási és Kulturális Közlöny         

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadását.  

 

Átadta a szót Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársnak.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetése nem változtatja meg Bucsa Község Önkormányzata 2013. évi költségvetését, 

annak eddig is részét képezte, hiszen a költségvetésben akkor is szerepelt a közös hivatal 

költségvetése, míg az meg nem alakult. Most ki kellett választani az önkormányzat 

költségvetéséből a Közös Hivatal költségvetését, amely főösszege 29.604 eFt. Ezen összeg 

csak bért és járulékot tartalmaz. Amikor a költségvetés készült, csak ezeket lehetett tervezni. 

Akkor az a megállapodás született, hogy minden más költséget az adott önkormányzat fogja 
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fedezni. Egy elmúlt heti továbbképzésen azt a tájékoztatást kapták, hogy szerepeltessék a 

Közös Hivatal költségvetésében az összes rezsi költséget, illetve a jegyzői hatáskörben 

meghozott segélyek összegei is kerüljenek át, de a támogatást az önkormányzatok maguk 

számolják el. Azonban ez az elképzelés még nagyon kiforratlan, könyvelés szempontjából 

még nagyon nehéz lenne kivitelezni. Ami most elkészült anyag, az 12 fő köztisztviselő bérét 

és járulékait fedezi, ebből 10 fő van Bucsán a jegyzővel, 2 fő pedig Kertészszigetben. Az 

önkormányzatnál külön van szerepeltetve a polgármester, a képviselők, és a többi szakfeladat, 

védőnő, stb. A féléves zárással kapcsolatos feladatok csak úgy végezhetők el, ha van 

elfogadott Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi elfogadott költségvetés.  

 

Kláricz János polgármester: Fontos tehát a döntés 2013. június 30. napjáig, mivel a 2013 évi 

első féléves zárást is csak így lehet elkészíteni.  

 

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

hozzászólása? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    72/2013.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét képező 

részletezés szerint elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetését.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

hozzászólása?  

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

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

    40/2013.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat mellékletét 

képező részletezés szerint elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetését.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  
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Kláricz János polgármester: Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 16,00 órakor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


