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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-31/2014. iktatószám 

 

31. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én (csütörtökön) délután 15,00 

órakor megtartott nyilvános együttes üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Béla Attila alpolgármester, Faluházi 

Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Harmati Gyula képviselő 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Csordás László polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Köleséri 

János, Nagy István képviselők.  

 

Távol maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester urat Csordás Lászlót, 

mindkét testület képviselőit, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és a pénzügyi ügyintézőt Erdei Sándort. 

  

Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 4 fő jelen 

van. 

  

Ezzel az együttes ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

1./ Tájékoztató a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése 

háromnegyedéves gazdálkodásról 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Csordás László polgármester 

   Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

 

2./ Bejelentések 
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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 jelenlévő 6 képviselőből 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

Csordás László 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. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 képviselőből 4 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásról 

 

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

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves gazdálkodásról. 

Megkérte Erdei Sándor pénzügyi ügyintézőt, szíveskedjen az írásban kiadott anyagot szóban 

kiegészíteni.  

 

Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző: A koncepció és a háromnegyedéves beszámoló 

elkészítésének kötelezettségét a jogszabályok hatályon kívül helyezték, azonban mégis fontos, 

hogy képet kapjanak a képviselők arról, hogy hogyan is áll az önkormányzat az év ezen 

időszakában. A kiadások azért mutatnak túlteljesítést, mert voltak olyan kiadások, amelyek 

nem rendszeresek, illetve vannak olyan bevételek, úgy mint a választásokkal kapcsolatos 

bevételek, és amelyek még nem realizálódtak, mert az előirányzat módosítások még nem 

történtek meg. Az előirányzat módosítás előtt a számszaki adatok ezért mutatnak ilyen „torz’ 

képet.  

 

Kláricz János polgármester: A választásokkal kapcsolatos bevételek teljes egészében lefedték 

a költségeket is, a jegyző asszony nem fordult az önkormányzathoz plusz finanszírozásért. 

 

A következő testületi ülésen sor fog kerülni a közös hivatal fenntartására vonatkozó 

megállapodás módosítására.  

Már a médiából hallják, hogy feladatot fognak elvenni a hivataloktól, bár ennél többet nem 

hallottak, általában ilyenkor finanszírozás is csökken, próbálnak a pénzügyesekkel felkészülni 

az esetleges változásra.  

A jövő héten jegyzői értekezlet is lesz, gondolja, hogy már itt is kapnak valamilyen 

tájékoztatást ezzel a változással kapcsolatosan.  

 

Faluházi Sándor képviselő: A képviselői oktatáson is volt már erről szó, többen is említették 

az oktató közül, hogy feladatot fognak elvinni, de konkrét dolgokat nem hallottak.  
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Kláricz János polgármester: Az, hogy elvisznek feladatot, az hitelesnek vehető, ezek már 

biztosak, az ezzel járó átalakítások, forráselvonás, lesz-e, vagy nem lesz. Ha nem lesz, akkor 

lehet, hogy egy régi vitára tesznek pontot, minden önkormányzatot tömörítő szervezet 

elégedett lehet, akik azt hangoztatták, hogy azt a jelenleg biztosított források nem elegendőek 

arra, hogy 2-3000 lelkes, vagy kisebb községek a hivatali struktúrát fenntartsák. Ezek a 

változások finanszírozási területen nem jelentkeznének, akkor talán helyrebillenne az 

egyensúly a hivatalokban.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Minden ilyen változás nagyon megnehezíti a kis önkormányzatok 

helyzetét, mint Bucsa, vagy Kertészsziget. Egyik önkormányzatnak sem kell bemutatni a 

másikat. Kertészszigeten mindössze két köztisztviselő dolgozik, a létszámot tovább 

csökkenteni nem lehet. A Bucsán dolgozó köztisztviselők kapcsolt munkakörben dolgoznak, 

szinte mindenkinek van felhalmozódott szabadsága. Nagyon nehézkes kiadni a 

szabadságokat, szinte elképzelhetetlen pl. hogy a szociális területről az egyik ügyintéző egy 

hétre elmenjen szabadságra. Egyrészt az ügyfelek sem tolerálják, bár nem is várható ez el 

tőlük, másrészt hiába van segítsége a dolgozóknak a hatósági ügyeket csak köztisztviselő 

láthatja el. Nagyon nehéz lesz, ha átszervezésre lenne szükség, szinte nincs is lehetőség, 

minden területen egy-egy dolgozó van, nem lehet tovább csökkenteni a létszámot.  

Az ünnepek körüli munkarendben 5 munkanapot kell lefedni, ekkor minden dolgozó csak 

egy-egy ügyeleti napot, vagy időszakot vállalt, és mindenki megpróbálja a szabadságát 

tölteni.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek további kérdése, 

hozzászólása? 

Mivel nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi 

beszámolóját elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    82/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztató a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 

2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást tudomásul 

veszi. 

Felelős:  Kláricz János polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

Csordás László polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját elfogadja. 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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73/2014.(XII.11.) Képviselő-testületi határozat 

 Tájékoztató a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

háromnegyedéves gazdálkodásáról 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatást 

tudomásul veszi. 

Felelős:  Csordás László polgármester 

 Erdei Sándor pénzügyi ügyintéző 

Határidő:  2014. december 20. 

 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a 

képviselők ülésen való részvételét és az ülést 15,25 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

     jegyzőkönyvvezető 


