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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-26/2011. iktatószám 

 

26. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-én (hétfőn) 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, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő  

 

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 asszonyt, Kláricz Jánosnét 

és a két település képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest, és 

Koczka Istvánné iskola igazgatót. 

 

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

testülete 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 pontot: 

 

1./ Tájékoztatás Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettsége című rendelet megalkotásáról 

 Előadó: Kláricz János 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.  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1./ Tájékoztatás Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettsége című rendelet 

megalkotásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a tájékoztatást Bucsa Község 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési 

kötelezettsége című rendelet megalkotásáról. A képviselők az írásban elkészült előterjesztést 

megkapták. Megkérdezte, hogy az iskola igazgatójának van-e kiegészítése?  

  

Koczka Istvánné iskola igazgató: Nem volt kiegészítése, a rendelethez fűződő kérdésekre 

szívesen válaszol. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket, mondják el 

véleményüket. 

Megkérte a körjegyző helyettest, hogy tegyen további kiegészítést a rendelet módosításával 

kapcsolatosan.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Az önkormányzatnak volt már rendelete a 

művészetoktatás szolgáltatásait igénybe vevők térítési díj fizetési kötelezettségéről, de a 

tantestülettől érkezett olyan megkeresés, hogy bővítsék ki a mentességek körét.  

Így a rendeletnek azon része kerül kiegészítésre, amely a térítési díjból adható 

kedvezményeket kiegészítették azzal, hogy mentes a térítési díj megfizetése alól az, akinek a 

családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori minimálbér 75 %-át. 

Így a rendelettől azt a hatást várják, hogy több tanuló belefér a térítésmentes 

művészetoktatásba. 

 

Kláricz János polgármester: Volt már képviselő-testületi ülésen erről szó, hogy a 

művészetoktatásban résztvevők körét is tudnák így bővíteni, többeknek válna tandíj nélkülivé 

az oktatás, a tandíj a tavalyi évben 140.000 Ft bevételt eredményezett, ez nem az a tétel, ami 

bármit is felborítani. De nagyobb létszámmal a normatíva oldalát tudnák növelni, és a pótlás 

összegét pedig csökkenteni.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Tudnak-e olyan előzetes számítást, valamiféle irányt arra 

mutatni, hogy nőni fog a művészetoktatásban részt vevő gyermekek száma.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel a gyerekek, a tanulólétszám csökken, így az is eredmény 

lesz, ha a létszámot a tavalyi évi létszámmal szinten tudják tartani, és a kalkulált kiadásokat is 

a tavalyi évihez hasonlóan tudják tartani.  
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A gyerekeknek ha csak csekély mértékű tandíjat is kell fizetni, sajnos meghátrálnak. Az 

iskola költségvetésében a térítési díj nem olyan mértékű, mint a normatíva oldalon, ott sokkal 

nagyobb összeg esne ki, ha húsz-harminc gyerekkel kevesebb tanuló lenne.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Csak megerősíteni tudja, hogy nagyon fontos lenne a 

gyereklétszám szinten tartása, és valóban volt olyan tanuló, aki a tandíjfizetésnél mondta 

vissza a művészetoktatásban való részvételét, mert nem is gondolta, hogy fizetnie kell érte. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és megkérdezte, hogy van-e 

még valakinek kérdése?  

Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendel el.  

 

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

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

Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díj 

fizetési kötelezettsége című rendelet megalkotását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

88/2011.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettsége című rendelet 

megalkotásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben 

az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési 

kötelezettsége című rendelet megalkotásával.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettsége című rendeletével és 

felhatalmazza Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületét a rendelet megalkotására. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

47/2011.(06.27.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézményben az alapfokú művészetoktatás 

szolgáltatásait igénybevevők térítési díj fizetési kötelezettsége című rendelet 

megalkotásáról 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

intézményben az alapfokú művészetoktatás szolgáltatásait igénybevevők térítési díj 
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fizetési kötelezettsége című rendelet megalkotásával, és felhatalmazza Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét a rendelet megalkotására. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

              

Kláricz János polgármester: Mivel a kettes együttes nyilvános ülésre vonatkozóan több 

napirendi pont nem volt, az ülést 15,00 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


