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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-26/2013. iktatószám 

 

26. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. július 24-én (szerdán) délután 14,00 órakor megtartott 

rendkívüli nyilvános együttes üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor 

képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Galambos István, Hegyi Ferencné, Sárkány 

Sándor képviselők 

 

Távol maradt: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi András, Oszlánczi Ignácz 

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 jegyző, Balogh Csilla jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat, Kláricz 

Jánosnét, és Kovács Máriát, mindhárom település képviselő-testületének tagjait, valamint Dr. 

Nagy Éva és Balogh Csilla jegyzőket. 

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 4 fő jelen van. 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 4 fő jelen van. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:  
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1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

zárszámadása elfogadása  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./  Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott, a települési önkormányzatok és 

társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylése pályázat hiánypótlásával kapcsolatos döntés meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 

2013. évi  zárszámadása elfogadása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi zárszámadása elfogadását. Az 

előterjesztéshez tartozó szöveges és táblázatba foglalt előterjesztést a képviselők megkapták. 

A körjegyzőség gazdálkodása az idei két hónapban, és az azt megelőző években is a törvényi 

feltételeknek megfelelően és pénzügyi keretek között folyt, aszerint működött. Szabad 

pénzmaradványt, mint felhasználható összeget Bucsa, a gesztor vette igénybe. A gesztor 

település felé fennálló tartozását Ecsegfalva a körjegyzőség megszűnésekor megfizette, illetve 

Kertészsziget Község Önkormányzata is átutalt nagyobb összegeket az elmaradásából. 

A táblázatokban közölt adatok már ismertek a képviselők számára. 
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Kláricz Jánosné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kertészsziget Község 

Önkormányzata összesen 1.920.000 Ft-ot utalt már át az elmaradásából. Ha a 

létszámcsökkentési pályázat nyer, akkor nyilván kevesebb lesz ez a kiadás is, ami magával a 

létszámcsökkentés kiadásaival kapcsolatos.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetése 

zárszámadását.   

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   77/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2013. évi költségvetése zárszámadása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt mellékletek 

szerint elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2013. évi költségvetése zárszámadását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

költségvetése zárszámadását.   

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   57/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2013. évi költségvetése zárszámadása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

mellékletek szerint elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége  2013. évi költségvetése zárszámadását. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

költségvetése zárszámadását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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   41/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2013. évi költségvetése zárszámadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

mellékletek szerint elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2013. évi költségvetésének zárszámadását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2./ napirendi pont: Az 5/2013.(III.14.) BM rendelet alapján benyújtott, a települési 

önkormányzatok és társulásaik létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylése pályázat hiánypótlásával kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az 5/2013.(III.14.) 

BM rendelet alapján benyújtott, a települési önkormányzatok és társulásaik 

létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylése 

pályázat hiánypótlásával kapcsolatos döntés meghozatalát. A rendelet szerint az elbocsátással 

kapcsolatos kiadás 50 %-át kaphatja vissza az önkormányzat a pályázat útján. Minden 

településnek meg kell hozni azt a döntést, hogy a létszámcsökkentéssel érintett státusz a 

következő 5 éven belül nem kerül feltöltésre.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és határozatot hoz arról, hogy az 

igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén költségvetési szerveinél és az 

önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel 

érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

78/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Nyilatkozatok az 5/2013.(III.14.) BM rendelet szerinti létszámcsökkentés II. ütem 

támogatásra benyújtott pályázathoz 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2013.(02.15.) Képviselő-testületi 

határozatát kiegészíti a következő szövegrésszel.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és határozatot hoz arról, 

hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén költségvetési 

szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
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létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja, hogy a  Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és 

határozatot hoz arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén 

költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

58/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Nyilatkozatok az 5/2013.(III.14.) BM rendelet szerinti létszámcsökkentés II. ütem 

támogatásra benyújtott pályázathoz 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2013.(02.15.) Képviselő-

testületi határozatát kiegészíti a következő szövegrésszel.  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és határozatot hoz 

arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén 

költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja, hogy Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és 

határozatot hoz arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén 

költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

42/2013.(VII.24.) Képviselő-testületi határozat 

Nyilatkozatok az 5/2013.(III.14.) BM rendelet szerinti létszámcsökkentés II. ütem 

támogatásra benyújtott pályázathoz 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2013.(02.15.) Képviselő-

testületi határozatát kiegészíti a következő szövegrésszel.  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, és határozatot hoz 

arról, hogy az igénylő fenntartói körén belül – települési önkormányzat esetén 

költségvetési szerveinél és az önkormányzat hivatalánál, – a meglévő üres álláshelyeken, 

az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 

folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-testülete a létszámcsökkentési döntéssel 

megszűntetett álláshelyeket a döntést követő 5 évig nem állítja vissza.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Biró Endre képviselő: Tájékoztatta a települések képviselőit, hogy a 2013. augusztus 10-én 

megrendezésre kerülő Falunapon megnyitásra kerül a Helytörténeti Múzeum kiállítása, 

melynek címe „Bucsa a középkortól napjainkig”. Minden érdeklődőt szeretettel vár a 

megnyitóra, illetve ha valaki nem akkor tud eljönni bármikor ha Bucsán jár, és felkeresi, 

szívesen kinyitja a múzeumot az érdeklődő számára. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást, és a képviselők ülésen való 

részvételét.  

Mivel több napirendi pont nem volt az ülést 15,30 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

 

 

     Kláricz János                                       Dr. Nagy Éva  

                          polgármester                                             jegyző          

 

  

 

 

 

            Komroczkiné Nagy Edit 

               jegyzőkönyvvezető  

 


