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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

351-24/2019. iktatószám 

24.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 28-án (csütörtökön) délután 

14,30 órakor megtartott együttes nyilvános üléséről. 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Bucsa Község Önkormányzata részéről: 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, 

Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Hiányzó: Harmati Gyula alpolgármester. 
 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Nagy István alpolgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet, Lakatos Erzsébet, Mogyorósi István képviselő. 
 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte mindkét település megjelent képviselőit Csordás 

László polgármester urat, Dr. Nagy Éva jegyzőt és a megjelent képviselőket. 
 

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van, hiányzó 1 fő. A határozathozatalban részt 

vesz 6 fő. 
 

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

képviselő jelen van, hiányzó nincs, határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, amely a következő: 

Napirendi pontok: 
 

 1./ A 2019. évi jegyzői beszámoló elfogadása 

Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ Bejelentések 

  

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontot fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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Csordás László polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
 

1. napirendi pont: A 2019. évi jegyzői beszámoló elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot a 2019. évi jegyzői beszámolót.  

Megkérdezte Dr. Nagy Éva jegyzőt, kívánja-e szóban kiegészíteni a beszámolót. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A jegyzői beszámolót szóban nem kívánja kiegészíteni, a jegyzői részt 

elkészítette, a köztisztviselők pedig a saját területükről adtak számot. A felmerülő kérdésekre 

szívesen válaszolnak, állnak rendelkezésre. Munka volt bőven, és lesz ezután is. 

 

Kláricz János polgármester: Átadta a szót a képviselőknek, szíveskedjenek feltenni  

kérdéseiket. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A jegyzői beszámolóban a településen kivetett talajterhelési díjjal 

kapcsolatos tájékoztatást emelné ki, tudta, hogy vannak olyanok, akik hátralékban vannak, de 

nem gondolta volna, hogy ilyen volumenű. Viszonylag a befizetések is jó ütemben haladnak. 

Reméli, hogy a lakosok is minél nagyobb számban rákötnek a hálózatra. Ez volt a 

legmeglepőbb. 

Látható, hogy milyen sokrétű a munka, milyen sok mindent végeznek a kollegák. 

 A beszámoló érthető, lényegre törő. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A jegyzői beszámoló elkészítését törvény írja elő. Nyilván 

ahány jegyző készíti el, annyiféle stílusban. Dr. Nagy Éva jegyző asszony 5 évvel ezelőtt 

készített jegyzői beszámolót, akkor megjegyezte, hogy nagyon részletes, számokkal sem volt 

alátámasztott, a dolgozók a munkaköri leírásukat írták le sok-sok oldalon.  

Azért értékeli pozitívan a mostani beszámolót, mert már közelednek az év végéhez, és az  a 

tájékoztatás nagyon számadatokkal alátámasztott. 

A munkájáért mindenki maga felel, és nemcsak itt a hivatalban, minden munkánál.  

A maga részéről maximálisan jó véleménnyel van az itt dolgozókról, adóügy, pénzügy, 

munkaügy, titkárság, szociális ügyek, de hiányolja az informatikáról szóló tájékoztatást.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A következő évi jegyzői beszámolót ki fogja egészíteni az informatikus 

munkatárs beszámolójával, de itt megemlíti a közfoglalkoztatással foglalkozó munkatársat, 

aki szintén nagyon fontos feladatot lát el. Erre a jövőben odafigyel. A közalkalmazottak is 

szerves részei a köztisztviselői munkának. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A beszámolót elfogadja, a méretére vonatkozóan is, és az 

adatokkal alátámasztva, maximálisan tájékoztatást nyújt a hivatal munkájáról, amelyben az 

elmúlt években részt is vett, ezzel megköszöni az elkészített jegyzői beszámolót. 

(Megjegyezte, hogy az idézet is nagyon kifejező.) 
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Dr. Nagy Éva jegyző: A maga részéről megköszöni a hozzászólást, és tolmácsolni fogja a 

dolgozóknak is.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást, és a munkát is a jegyző asszonynak, 

és a dolgozóknak egyaránt.  

Megkérdezte, van-e még kérdés, hozzászólás a képviselők részéről? 

 

Mivel több kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a 2019. évi jegyzői beszámolót. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

100/2019.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat 

A 2019. évi jegyzői beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi jegyzői beszámolóját a csatolt melléklet foglalt tartalommal elfogadja. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

 Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

      

Csordás László polgármester: Megkérdezte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, van-e még kérdésük, hozzászólásuk a 2019. évi jegyzői beszámolóhoz?ű 

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a 2019 évi jegyzői beszámoló elfogadj.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

50/2019.(XI. 28.) Képviselő-testületi határozat 

A 2019. évi jegyzői beszámoló elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2019. évi jegyzői beszámolóját a csatolt melléklet foglalt tartalommal elfogadja. 

Felelős: Csordás László polgármester 

              Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési 

tervének elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2020 évi belső ellenőrzési tervének elfogadását.  

 

A Cs.A.Cs. Kft ügyvezetője elkészítette a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 

belső ellenőrzési tervének témajavaslatait.  

 

A Gazdasági, Kulturális Bizottság is véleményezte a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2020 évi belső ellenőrzési tervét. 
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Márki Tiborné képviselő: A Gazdasági, Kulturális Bizottság a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét véleményezte, elfogadta, és a képviselő-testület felé 

is elfogadásra javasolta. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A hivatalnál a 2017 évi adóellenőrzés utóellenőrzésére kerül sor, azt 

ellenőrzik, hogy az akkori megállapítások milyen módon kerültek beépítésre. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket van-e kérdés, hozzászólás a Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi belső ellenőrzési tervével kapcsolatosan?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi belső ellenőrzési tervét 

elfogdja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 5 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   101/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt 

részletezéssel fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Csordás László polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a kérdése, 

hozzászólása a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi belső ellenőrzési tervével 

kapcsolatosan?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2020 évi belső ellenőrzési tervét 

elfogadja. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   51/2019.(XI.28.) Képviselő-testületi határozat 

A 2020. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt 

részletezéssel fogadja el.  

Felelős: Csordás László polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: értelem szerint 
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Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a 

képviselők ülésen való részvételét és az ülést 14,20 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

      Kláricz János                        Dr. Nagy Éva  

                            polgármester     jegyző 

 

 

 

 

    Komroczkiné Nagy Edit 

        jegyzőkönyvvezető 


