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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-30/2013. iktatószám 

30. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án (pénteken) délután 13,30 

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, Nagy István képviselők. 

 

Távolt maradt: Mogyorósi István képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

  

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

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva jegyzőt. 

  

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 4 fő jelen 

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

1./  Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése előirányzat módosítása 

elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

  

2./ Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése I. félévi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

3./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat módosítása 

elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 



 2 

4./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I. félévi pénzügyi 

beszámolójának elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

  

5./ Egyebek 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal 

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot 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 pontot elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése 

előirányzat módosítása elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi 

Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadását. 

Az óvoda költségvetését módosítani kell azokkal a fejezeti támogatásokkal, amelyeket az 

önkormányzat az óvodai nevelésre kapott.  

Ezen előirányzat módosításokat tartalmazza az első napirendi pont.  

 

Kérte a képviselőket, akinek kérdése, hozzászólása van, van-e kérdés?  

  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése előirányzat módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

84/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése 

 előirányzat módosítása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi 

költségvetése előirányzat módosítását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
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Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése előirányzat módosítását 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

48/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése  

előirányzat módosítása elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

2013. évi költségvetése előirányzat módosítását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése I. 

félévi pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Bucsa Község 

Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetés I. félévi pénzügyi beszámolójának 

elfogadását. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Az állami normatívával került emelésre az előirányzat, 

azzal magasabb a teljesítés is.  

 

Kláricz János polgármester: A kiadási oldalon 60,6 % a mérték, egy fontos beruházást végzett 

az önkormányzat, egy automatizált kazán (vegyestüzelés) került beüzemelésre. Reméli, hogy 

ez komoly megtakarítást fog eredményezni a gázenergia felhasználásában az év végéig.  

Ilyen kazán beüzemelése Kertészszigetben is megtörtént.  

Ezzel csökkentésre kerültek a dologi kiadások, év végéig az intézmény kiadásait 100 % köré 

fogják tudni hozni.  

Az új jogszabályok lehetőséget biztosítottak arra, hogy pedagógia asszisztens, mint szakmai 

segítő megjelenjen, és szeptember 1-jétől már a foglalkoztatás is megindult.  

Javasolni fogja a későbbiekben az, hogy vizsgálják meg, hogy a kisegítő személyzet 

tekintetében fontos-e még a közalkalmazotti, vagy ki tudják váltani közfoglalkoztatottal 

ezeknek a személyeknek a bérköltségét. Előzetesen több technikai személyzetről beszélt a 

törvény, de ez időközben kormányrendeletekkel módosult, és egyedül a pedagógiai 

asszisztens jelent meg állami támogatásként. Továbbá egy óvodapedagógus is felvételre 

került, így lefedhető az egész napos két csoport Bucsa község esetében, és egy egész napos 

vegyes csoport Kertészsziget község óvodai ellátása esetében. Ez a személyzet a technikai 

személyzeten kívül a normatívából lefinanszírozásra kerül. Később beszélnek majd róla, hogy 

szükséges-e vagy más területről tudnak-e forrást átcsoportosítani. Egy sikeres, vagy sikertelen 

belügyi pályázat esetén kerülhet sor ennek a témának az elővételére. 

 

Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

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

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetés I. féléves költségvetési 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

85/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi I. féléves költségvetési 

beszámolójának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi I. 

féléves költségvetési beszámolóját. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

 

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

aki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetése I. féléves költségvetési 

beszámolóját elfogadja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
 

49/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi I. féléves költségvetési  

beszámolójának elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda 

2013. évi I. féléves költségvetési beszámolóját. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
  

3./ napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése 

előirányzat módosítása elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat módosítása elfogadását.  

Ugyanaz az eset áll fenn, hogy a kereset-kiegészítésekkel kell előirányzatot módosítani.  
 

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat módosítását elfogadja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

86/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése  

előirányzat módosítása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetése előirányzat módosítását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
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Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése előirányzat módosítását 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

50/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése  

előirányzat módosítása elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 

évi költségvetése előirányzat módosítását. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
 

4. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves 

költségvetési beszámolójának elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves költségvetési beszámolójának elfogadását.  
 

Kláricz Jánosné polgármester: A Közös Hivatalnak nem volt eredeti előirányzata, csak a 

körjegyzőségnek, így ahhoz képest van előirányzat módosítás.  
 

Kláricz János polgármester: Dologi kiadás nem került tervezésre, hiszen csak így tudták 

lefinanszírozni a Közös Hivatal 2013. évi költségvetése kiadásait.  
 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Van olyan kiadás azonban amit nem lehet Bucsa 

Község Önkormányzata kiadásaként szerepeltetni, úgy mint a Takarnet programmal járó 

kiadások, de ez nem nagy tétel.  
 

Biró Endre képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 5-ről 4-re, a 

szavaztok számra is 5-ről 4-re csökken.  
 

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

hozzászólása? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I. féléves beszámolóját elfogadja. 
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

87/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves költségvetési 

beszámolójának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. 

féléves költségvetési beszámolóját. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 
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Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése I. féléves beszámolóját 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

51/2013.(IX.13.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi I. féléves költségvetési 

beszámolójának elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerinti részletezéssel elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 

évi I. féléves költségvetési beszámolóját. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 15. 

    

Kláricz János polgármester: Megköszönte az ülésen való részvételt, és az ülést 14,00 órakor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

      

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


