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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-25/2011. iktatószám 

 

25. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. június 27-én (hétfőn) délután 14,00 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, Czakó 

László, Mogyorósi István, Nagy István képviselők  

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

 

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 Zsombok 

Gyuláné 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 4 fő jelen van.  

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

1./ A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda valamint Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között 
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       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 képviselőket, hogy 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 4 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.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési megállapodás” jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, amely „A 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési megállapodás” 

jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda valamint Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Körjegyzősége között”. 

Kérte a megbízott helyettes körjegyzőt, szíveskedjen a megállapodásról tájékoztatást adni.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a hármas 

együttes ülésnek kell elfogadni „A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési megállapodás”-t és a megkötésre való felhatalmazást, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda valamint 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között. 

Az Együttműködési megállapodás” –t jórészt könyvelési feladatok ellátására és 

lebonyolítására szól. Az elmúlt ülésen került módosításra a bucsai általános iskola Alapító 

Okirata. A Magyar Államkincstár részéről jött egy olyan megkeresés, hogy kérik ezt az 

Együttműködési megállapodást, amely még 2007 évben lett megkötve, amit már módosítani 

szükséges, hiszen azt még a kettes körjegyzőség kötötte, és egyéb más törvényi vonatkozású 

módosításokat is végre kell benne hajtani. A megállapodást a körjegyzőség részéről a 

helyettes körjegyző, az általános iskola igazgatója, és az iskolatársulás gesztor településének 

polgármestere Kláricz János írnák alá, mint háromoldalú megállapodást.  
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Kláricz János polgármester: Az Együttműködési Megállapodást az Ámr. és az Áht 

megváltozott szabályaihoz is igazítani kellett. Tisztázásra kerültek a költségvetési koncepció 

elkészítésével kapcsolatos feladatok is.  

 

A képviselők az anyagot írásban, kivetítőn tekinthették meg.  

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: A megállapodást azért kellett módosítani, mert volt 

benne jogszabályi változás miatti változtatás, kötelezettség vállalás miatti változtatás, van 

benne olyan feladat ami már megszűnt.  

 

Közben megérkezett Dr. Serester Zoltán képviselő, így Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének tagjai létszáma 5 főről 6 főre emelkedett, és a szavazatok száma is 5-

ről 6-ra emelkedett.  

 

Kláricz János polgármester: Azért a körjegyzőséggel köti az iskola a megállapodást, mert a 

körjegyzőségnek van olyan apparátusa, amelynek van olyan szakmai felkészültsége, hogy a 

feladatot el tudja látni, hiszen az önkormányzatnak nincs ilyen apparátja. 

A megállapodás tehát nem új keletű, csak felül kellett vizsgálni, és a mai jogszabályoknak, és 

az évről évre felmerülő kérdések tisztázása végett kellett benne egyértelműsíteni 

bekezdéseket, úgy a pénzügyi csoport részéről szakmailag, és az iskola részéről, mint 

intézményvezető oldaláról is át lett beszélve.  

 

A Együttműködési Megállapodás a bucsai önkormányzatot és a bucsai iskolát érinti, de mivel 

a körjegyzőséggel lesz megkötve, így hármas együttes testületi ülés döntése szükséges. 

Megkérdezte, hogy van-e kiegészíteni való valakinek?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket fogadják el az előterjesztést.  

 

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

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési megállapodás”-t, 

a megkötésre felhatalmazza Bucsa község polgármesterét, a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda valamint Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

87/2011.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között megkötendő a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás”-t az e határozat mellékleteként elfogadja és a megkötésre felhatalmazza a 

polgármestert és a megbízott körjegyző helyettest. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes   

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

szavazni, aki jóváhagyja a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési megállapodás”-t, a megkötésre felhatalmazza Bucsa község polgármesterét, 

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

és Óvoda valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

81/2011.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között megkötendő a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás”-t az e határozat mellékleteként elfogadja és a megkötésre felhatalmazza 

Kláricz Jánost Bucsa Község Önkormányzat polgármesterét és a megbízott körjegyző 

helyettest. 

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 jóváhagyja a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 

szabályozó „Együttműködési megállapodás”-t, a megkötésre felhatalmazza Bucsa község 

polgármesterét, a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Körjegyzősége között. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

46/2011.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

A munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás” jóváhagyása, és a megkötésre való felhatalmazás, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

valamint Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Körjegyzősége között 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között megkötendő a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

megállapodás”-t az e határozat mellékleteként elfogadja és a megkötésre felhatalmazza 

Kláricz Jánost Bucsa Község Önkormányzat polgármesterét és a megbízott körjegyző 

helyettest. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

  Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

Határidő: azonnal 
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Kláricz János polgármester: Mivel a hármas együttes nyilvános ülésre vonatkozóan több 

napirendi pont nem volt, az ülést 14,20 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


