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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-3/2014. iktatószám 

 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 5-én (szerdán) délután 15,00 

órakor megtartott 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, 

Fenyődi Attila, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet alpolgármester, Czakó László, Mogyorósi István, Nagy István képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

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

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

Ferencné és Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársakat. 

  

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 5 fő jelen 

van.  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

  

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény követelményeinek 

meghatározása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

  

3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás 

módosítása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 
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4./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok 

ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

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 pontokat elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadását.  

Elmondta, hogy a képviselők a táblákat megkapták, azt áttanulmányozhatták.  

Fontos megjegyezni, hogy ez az a terület, ahol változatlanul a tavalyihoz hasonlóan 

megkapják az állami finanszírozást. 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetését azonban így is pótolniuk kell az 

önkormányzatoknak 1.344.000 Ft-tal összesen, Bucsa Község Önkormányzatának 1.116.000 

Ft-tal, Kertészszigetnek pedig 228.000 Ft-tal. 

Ahhoz, hogy ez a megosztás érthető legyen, és ahhoz ezt a felosztást a két önkormányzat 

között létrejött Megállapodásban is rögzítsék, a mai ülés napirendi pontként fogják tárgyalni a 

későbbiekben a Megállapodás módosítását.  

A tavalyi évben még dologi kiadást sem tartalmazott a Közös Önkormányzati Hivatal 

költségvetése, azonban az idén már vannak olyan tételek, amelyek elkerülhetetlenül kell, hogy 

szerepeljenek, ilyen például a Forte Iktató program használatáért fizetendő díj, illetve egyéb 

csak a hivatal működését terhelő díjak. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az előző megbeszélés óta annyiban változott a 

költségvetés, hogy a továbbképzésen szerzett információk és ismeretek szerint át kellett 

módosítani a költségvetés szerkezetét, ez azonban a végösszegen nem változtatott, a pénzügyi 

munkatársaknak jelentett munkát. 

 

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

előterjesztéshez kapcsolódóan.  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

7/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja 

el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

13/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja 

el.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 

teljesítmény követelményeinek meghatározása 

 

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

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény követelményeinek meghatározását.  

 

Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen az előterjesztést kiegészíteni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A köztisztviselők teljesítmény követelményét minden év január 31-ig 

kell elfogadni. Ezek a követelmények a szervezeti egységre vonatkoznak, tehát nem egyéni 

követelmények.  

Az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározásának is január 31-e a határideje. Ezek 

meghatározása is megtörtént minden köztisztviselő számára személyre szólóan.  

A szervezeti egységre vonatkozó teljesítménykövetelményeket a kiadott tartalom szerint 

szeretné, ha a képviselők elfogadnák.  

Kérte a képviselőket, ha van kérdés, vagy más javaslat, azt szíveskedjenek előadni.  
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Kláricz János polgármester: Mivel kérdés és más javaslat nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény követelményeinek meghatározását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   8/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény 

követelményeinek meghatározása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi teljesítmény-követelményei alapját 

képező célokról szóló előterjesztést és azt, az e határozat 1. melléklete szerint fogadja el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

1. melléklet 

2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2014. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

 

1./ Pénzügyi, gazdasági célok: 

-  A település fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok útján az Önkormányzatok 

által elérhető lehetőségek maximális kihasználása, a pályázati kiírások folyamatos 

figyelemmel kísérése, az aktuális pályázatok mielőbbi előkészítése és benyújtása, valamint a 

nyertes pályázat lebonyolítása, 

- A még függőben lévő pályázatok pénzügyi elszámolásainak eredményes befejezése, az 

állami, EU-s támogatás mihamarabbi lehívása érdekében, 

- A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítására.  

A jogszabályok által megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő 

aktualizálása, a vagyonértékelés, értékbecslés, elvégzése. 

- A helyi adóbeszedés hatékonyságának szinten tartása, javítása, az adófizetési morál javítása, 

az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, 

 

2./ A képviselő-testületek és bizottságai működésével kapcsolatos célok: 

 

- A Képviselő-testület és a bizottsági ülések jegyzőkönyveit, az ülést követő 15 napon belül el 

kell készíteni és azok egy példányát a Békés megyei Kormányhivatalhoz fel kell terjeszteni. 

- Az elfogadott és kihirdetett rendeletek szabályoknak megfelelő és határidőben történő 

felterjesztése a Kormányhivatalnak és rögzítése a Nemzeti Jogszabálytárban. 

 

3./ Közigazgatási és hatósági célok: 

 

- Az ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, 

felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a lehetőségekhez képest 

az eljárások egyszerűsítése. 

- Az ügyfélfogadási idő betartása, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása. 

- A törvényesség, az ügyintézési határidő, valamint a Ket., Szoc. tv. Art. stb… előírásainak 

maradéktalan betartása a hatósági munka valamennyi területén. 
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- A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai 

továbbfejlesztését. 

- Továbbra is biztosítani kell a köztisztviselők szakmai fejlődésének lehetőségét, a különböző 

képzések, oktatások igénybevételével. 

 

4./ Kiemelt feladatok/célok: 

 

-  Kiemelt figyelmet kell fordítani a választásokkal (országgyűlési, európai parlamenti, helyi 

választások) kapcsolatos 2014. évi feladatok maradéktalan megvalósítására. A 

zökkenőmentes lebonyolításban való együttműködés. 

- Kiemelt beruházás lebonyolításában való közreműködés: szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat kiépítése. 

- A települési honlap folyamatos és napi karbantartása, frissítése, a nyilvánosság biztosítása. 

- Kiemelt feladat a környezetbarát hivatal megteremtése. A napi ügyintézés, kapcsolattartás 

során növelni kell az újrahasznosított papír használatát az új papírokkal szemben. A 

kétoldalas nyomtatással csökkenteni kell a lapfogyasztást. 

 

Bucsa, 2014. január 30. 

                                                              Dr. Nagy Éva 

                                                                  jegyző 

 

 

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

aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény 

követelményeinek meghatározását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   14/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek teljesítmény 

követelményeinek meghatározása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Bucsai Közös 

Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2014. évi teljesítmény-követelményei alapját 

képező célokról szóló előterjesztést és azt, az e határozat 1. melléklete szerint fogadja el. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

1. melléklet 

2014. évi teljesítménykövetelmények meghatározása 

 

A Képviselő-testület a köztisztviselőkkel szemben 2014. évre támasztandó teljesítmény-

követelmények alapjául az alábbi célokat határozza meg: 

 

1./ Pénzügyi, gazdasági célok: 

-  A település fejlesztési céljainak elérése érdekében a pályázatok útján az Önkormányzatok 

által elérhető lehetőségek maximális kihasználása, a pályázati kiírások folyamatos 

figyelemmel kísérése, az aktuális pályázatok mielőbbi előkészítése és benyújtása, valamint a 

nyertes pályázat lebonyolítása, 

- A még függőben lévő pályázatok pénzügyi elszámolásainak eredményes befejezése, az 
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állami, EU-s támogatás mihamarabbi lehívása érdekében, 

- A feladatok ellátása során törekedni kell az önkormányzati vagyon hatékony hasznosítására.  

A jogszabályok által megkövetelt nyilvántartások vezetése, szükséges időközönként történő 

aktualizálása, a vagyonértékelés, értékbecslés, elvégzése. 

- A helyi adóbeszedés hatékonyságának szinten tartása, javítása, az adófizetési morál javítása, 

az önkormányzati kintlévőségek minél nagyobb arányú behajtása, 

 

2./ A képviselő-testületek és bizottságai működésével kapcsolatos célok: 

 

- A Képviselő-testület és a bizottsági ülések jegyzőkönyveit, az ülést követő 15 napon belül el 

kell készíteni és azok egy példányát a Békés megyei Kormányhivatalhoz fel kell terjeszteni. 

- Az elfogadott és kihirdetett rendeletek szabályoknak megfelelő és határidőben történő 

felterjesztése a Kormányhivatalnak és rögzítése a Nemzeti Jogszabálytárban. 

 

3./ Közigazgatási és hatósági célok: 

 

- Az ügyintézési határidő pontos betartása, az ügyfelek teljes körű tájékoztatása, 

felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése, a lehetőségekhez képest 

az eljárások egyszerűsítése. 

- Az ügyfélfogadási idő betartása, ügyfélbarát ügyintézés biztosítása. 

- A törvényesség, az ügyintézési határidő, valamint a Ket., Szoc. tv. Art. stb… előírásainak 

maradéktalan betartása a hatósági munka valamennyi területén. 

 

- A lehetőségekhez mérten biztosítani kell a közigazgatási tevékenység informatikai 

továbbfejlesztését. 

- Továbbra is biztosítani kell a köztisztviselők szakmai fejlődésének lehetőségét, a különböző 

képzések, oktatások igénybevételével. 

 

4./ Kiemelt feladatok/célok: 

 

-  Kiemelt figyelmet kell fordítani a választásokkal (országgyűlési, európai parlamenti, helyi 

választások) kapcsolatos 2014. évi feladatok maradéktalan megvalósítására. A 

zökkenőmentes lebonyolításban való együttműködés. 

- Kiemelt beruházás lebonyolításában való közreműködés: szennyvíztisztító telep és 

csatornahálózat kiépítése. 

- A települési honlap folyamatos és napi karbantartása, frissítése, a nyilvánosság biztosítása. 

- Kiemelt feladat a környezetbarát hivatal megteremtése. A napi ügyintézés, kapcsolattartás 

során növelni kell az újrahasznosított papír használatát az új papírokkal szemben. A 

kétoldalas nyomtatással csökkenteni kell a lapfogyasztást. 

 

Bucsa, 2014. január 30. 

 

                                                              Dr. Nagy Éva 

                                                                  jegyző 

 

3. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előerjesztette a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítását.  
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A két önkormányzat szeretné kifejezni azon szándékát, hogy a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás is tartalmazza, hogy a fenntartással 

összefüggő költségek megosztása a két önkormányzat között milyen arányban történik, azaz a 

tényleges foglalkoztatotti létszám, vagy a kapott állami támogatás aránya legyen a 

meghatározó.  

Mivel az állami támogatás összegét Kertészsziget vonatkozásában a megadott képlet alapján 

nem lehet meghatározni, és egyébként az eredeti szándéka is az volt a két önkormányzatnak, 

hogy a tényleges foglalkoztatotti létszám alapján legyen ez kiszámolva, így a Megállapodás 

3.8 pontját módosítása vált szükségessé.  

Továbbá módosítani szükséges a Megállapodás 3.9 és 3.10 pontjait, mivel az állami 

támogatás a fentiek szerint nem határozható meg pontosan településre lebontva, így 

szükségtelen a létszámok bontása is, ami egyébként egy változó tényező lenne egyebekben is, 

és a Megállapodást így évről évre módosítani kellene. J 

 

Javasolt, hogy ezért, hogy csak a költségvetésben engedélyezett tényleges foglalkoztatotti 

létszámok kerüljenek feltüntetésre a Megállapodás hivatkozott pontjaiban. 

 

Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e, van kérdés, vagy hozzászólás?  

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás 

módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   9/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint módosítja 

a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

„Megállapodás”-t. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁS 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 

szóló megállapodás módosítása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5527 Bucsa Kossuth tér 6. képviseli: 

Kláricz János polgármester), 

Kertészsziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5526 Kertészsziget, Kossuth utca 

1. képviseli: Kláricz Jánosné polgármester) 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban 

foglalt felhatalmazással élve a 2013. február 15. napján kötött és Bucsa Község 

Önkormányzata által a 13/2013.(02.15.) számú határozattal, Kertészsziget Község 

Önkormányzata által a 11/2013.(02.15.) számú határozattal elfogadott megállapodást az 
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alábbiak szerint módosítja: 

1./ A Megállapodás 3.8 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás 

összegét a tényleges foglalkoztatotti létszám alapján létszámarányosan számított állami 

támogatás, valamint a felmerült kiadások különbözeteként osztják meg a Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége között.” 

2./ A Megállapodás 3.9 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségén foglalkoztatott 

dolgozói létszám: 2 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási 

költségeket nem fedezi, abban az esetben Kertészsziget Község Önkormányzata az állami 

támogatást kiegészíti a ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.” 

3./ A Megállapodás 3.10 pontja az alábbiak szerint módosult: 

„A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén foglalkoztatott dolgozói létszám: 

10 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket nem fedezi, 

abban az esetben Bucsa Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a ténylegesen 

felmerülő kiadások összegéig.” 

A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba 

és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2014. február 5.  

 

  Kláricz János      Kláricz Jánosné 

  polgármester      polgármester 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és 

fenntartásáról szóló Megállapodás módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   15/2014.(II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

megállapodás módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt 1. melléklet szerint 

módosítja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló 

„Megállapodás”-t. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

1. melléklet 

MEGÁLLAPODÁS 

MÓDOSÍTÁS 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról 

szóló megállapodás módosítása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5527 Bucsa Kossuth tér 6. képviseli: 

Kláricz János polgármester), 

Kertészsziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (5526 Kertészsziget, Kossuth utca 

1. képviseli: Kláricz Jánosné polgármester) 

 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban 
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foglalt felhatalmazással élve a 2013. február 15. napján kötött és Bucsa Község 

Önkormányzata által a 13/2013.(02.15.) számú határozattal, Kertészsziget Község 

Önkormányzata által a 11/2013.(02.15.) számú határozattal elfogadott megállapodást az 

alábbiak szerint módosítja: 

1./ A Megállapodás 3.8 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A szerződő képviselő-testületek megállapodnak abban, hogy az önkormányzati hozzájárulás 

összegét a tényleges foglalkoztatotti létszám alapján létszámarányosan számított állami 

támogatás, valamint a felmerült kiadások különbözeteként osztják meg a Közös 

Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltsége között.” 

2./ A Megállapodás 3.9 pontja az alábbiak szerint módosul: 

„A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Kertészszigeti Kirendeltségén foglalkoztatott 

dolgozói létszám: 2 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási 

költségeket nem fedezi, abban az esetben Kertészsziget Község Önkormányzata az állami 

támogatást kiegészíti a ténylegesen felmerülő kiadások összegéig.” 

3./ A Megállapodás 3.10 pontja az alábbiak szerint módosult: 

„A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén foglalkoztatott dolgozói létszám: 

10 fő. Amennyiben az állami támogatás a működési és foglalkoztatási költségeket nem fedezi, 

abban az esetben Bucsa Község Önkormányzata az állami támogatást kiegészíti a ténylegesen 

felmerülő kiadások összegéig.” 

A Megállapodás fenti pontjai, ezen módosító megállapodás elfogadását követően lép hatályba 

és azt az eredeti megállapodás rendelkezéseivel egységes szerkezetben kell alkalmazni. 

 

Bucsa, 2014. február 5.  

 

 

  Kláricz János      Kláricz Jánosné 

  polgármester      polgármester 

 

 

4. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső 

ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

 

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

Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett 

ajánlatok megtárgyalását. Tájékoztatta a képviselőket, hogy két ajánlat érkezett, ezeket a 

képviselők megkapták. 

 

Ismertette az ajánlattevőket:  

1./ Ajánlattevő: Bencze Lajosné okl. könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő: 

Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítését vállalja 100.000 Ft + áfa áron, azaz összesen: 

127.000 Ft-ért.  

2./ Ajánlattevő: Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila 

Csaba ügyvezető, aki a: 

Belső ellenőrzési vezetői feladatok    

- belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése; 

- stratégiai (4 évre szóló) és ellenőrzési tervek összeállítása; 

- összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítése; 

- ellenőrzések nyilvántartása; 

- belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, összehangolása, a végrehajtás 

irányítása; stb. 
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Ellenőri kapacitás 6 munkanap, összege: 300.000 Ft + áfa 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bencze Lajosné csak az 

internetről letöltött kézikönyvet hitelesítené, komolyabb munkának tartja a Cs. A. Cs. Kft által 

ajánlott feladatok elvégzését. Bár a két összeg között is van különbség, de úgy gondolja, hogy 

az elvégzett munka is ahhoz aránylik.  

Javasolja a Dr. Cséffai Attila Csaba ügyvezető által tett ajánlatot, továbbá javasolja, hogy a 

két önkormányzat ezt a nagyobb összeget arányosan fizesse ki 

 

Fenyődi Attila képviselő: A maga részéről is a komolyabb ajánlatot tévő könyvvizsgáló 

ajánlatát javasolja elfogadni.  

 

Kláricz János polgármester: Támogatja az elhangzott javaslatokat.  

 

Biró Endre képviselő: Véleménye szerint az olcsóbb ajánlat is megfelelő lenne. Azt javasolná 

inkább azt elfogadni, de kérdés, hogy mi volt kiadva célként, hogy megfeleljen a feladat 

ellátására?  

 

Kláricz János polgármester: Egyrészt a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására kellett 

ajánlatot adni, illetve az kitűzött célok elvégzésére kellett ajánlatot adni.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzatnak van két feladatra szóló belső ellenőrzési terve.  

Mindkét belső ellenőr tett erre a két feladat elvégzésére ajánlatot, valamint a belső ellenőrzési 

vezetői feladatokra is. 

Eddig ezt a kistérségtől végezte el egy fő. Most már nincs térségi szinten belső ellenőrzés, így 

az önkormányzat erre is felkérte a két ajánlattevőt. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A belső ellenőr a hivatal munkáját ellenőrzi, de 

ugyanakkor azért is van, hogy segítse a munkát, illetve javaslatot tegyen, a jó gyakorlat 

kialakítására. A belső ellenőri munkát meglátása szerint mégis a magasabb ajánlatot tévő kft 

látszik alaposabban ellátni. A pénzügyön két fő dolgozik. Nem mindegy, hogy milyen belső 

ellenőr fog ellenőrizni. Nem lenne szerencsés, ha csak az internetről letöltött kézikönyv 

szerint végezné valaki a munkát. Azt kellene elérni, hogy segítse is a pénzügy munkáját az 

ellenőr. Még ha a költség magasabb is, a hatékonyság is nagyobbnak látszik, és így is remélik. 

Azért is szimpatikusabbak, mert egy kft, egy csapat adta az ajánlatot, nem csak egy személy. 

A képviselők rövid megbeszélésen azt az ajánlatot javasolják elfogadni, amelyik magasabb 

összegű ugyan, de az ajánlat szakmaiságára tekintettel alaposabb munkavégzés ígérkezik az 

ajánlat ellenében.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A Cs.A.Cs. Kft valóban egy szakmailag jól felkészült csapat, illetve 

alaposabb az ajánlatuk is. Azt a következtetést vonja le az ajánlatokból, és az ajánlatot 

tevőkkel folytatott megelőző beszélgetésekből, hogy a Dr. Cséffai Attila Csaba ügyvezető 

ajánlata látszik szakmailag megalapozottabbnak. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, szavazásra bocsáthatja-e az 

ajánlatokat? Úgy érzi, hogy alaposan megtárgyalták, és meggyőzték egymást a magasabb 

ajánlat elfogadásáról, hiszen az szakmailag felkészültebb munkavégzést ígér. 

 

 

A képviselők rövid, egybehangzó beszélgetés után egyetértettek a Cs.A.Cs, Kft ajánlata 
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elfogadásával.  

 

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

aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői 

feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   10/2014. (II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői 

feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok 

közül Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila Csaba 

ügyvezető ajánlatát fogadja el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői 

feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalását.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

16/2014. (II.05.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői 

feladatok ellátására érkezett ajánlatok megtárgyalása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatalnál elvégzendő belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátására érkezett ajánlatok 

közül  

Cs. A. Cs. Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft, Dr. Cséffai Attila Csaba 

ügyvezető ajánlatát fogadja el. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 15,30 órakor 

bezárta.  

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


