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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. T: 66/585-520. 

203-31/2011. iktatószám 

 

31. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. július 25-én (hétfőn) délután 14,00 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, 

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

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi 

András Willand Péter Lőrinc képviselők. 

 

Távol maradt: Galambos István, Sárkány Sándor, Tóth Gyula 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 megbízott körjegyző helyettes 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz 

Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések 

képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest. 

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

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

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

van.  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

1./  Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége körjegyzői állás 

meghirdetése 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 
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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.  

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége körjegyzői állás meghirdetése 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége körjegyzői állás meghirdetését.  

 

A 2011. június 27-én megtartott ülésen eredménytelenül zárult a körjegyzői állás 

meghirdetésére érkezett pályázatok elbírálása. A képviselő-testületeknek 30 nap áll 

rendelkezésre az újabb pályázat kiírására. A mostani ülésen a testületek az újabb körjegyzői 

állás meghirdetését fogják megtárgyalni és elfogadni. 

 

Kovács Mária polgármester: Javasolta, hogy a kiírásban előnyként szerepeljen a „B” 

kategóriás jogosítvány. Ez a későbbiekben kedvezően befolyásolhatja a költségvetést. Az csak 

előny, ha a leendő körjegyző nincs sofőrhöz kötve, és önállóan tud közlekedni.  

 

Kláricz János polgármester: Ennek nem látja akadályát, hogy szerepeljen a pályázati 

kiírásban. 

 

Juhász Sándor képviselő: Javasolta, hogy motivációs levelet is kérjenek a pályázóktól.  

 

Kláricz János polgármester: Az előzőekben is szerepelt az, hogy részletes önéletrajzot 

csatoljanak a pályázók. Volt, aki ezt bővebben fejtette ki, volt aki csak szűkebben. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A kötelező mellékleteket eddig is mindenki teljesítette. Úgy 

gondolja, hogy a motivációs levelet nem kellene kérni. Az, hogy valaki személyesen 

megjelenjen mindenkinek a jól felfogott érdeke kell hogy legyen, hiszen aki nem jön el, azt 

nem is lehet komoly pályázónak tekinteni.  
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Csányi András képviselő: Úgy gondolja, hogy ha a motivációs levelet kérnék, az olyan lenne, 

mint a „csodavárás”, hogy mutasson be egy szakmai koncepciót. A jegyzőnek elsősorban 

egyes számú prioritásként a törvényességet kell betartatni, és dolgozni. Az, hogy hogyan tud 

majd az önkormányzat számára a legtöbbet nyújtani, a gyakorlat fogja kihozni, és ez mind 

pozitívum lesz.  

 

Kláricz János polgármester: Erre lehet utalni a pályázati kiírás beltartalmában, a szakmai 

önéletrajzon belül az elképzeléseit is fűzze hozzá a pályázó.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Véleménye szerint nem kell, hogy a jegyzőnek elképzelései 

legyenek, neki a törvényeket kell betartani, és a három település által hozott döntéseket 

végrehajtani. A jogosítvány megléte viszont legyen benne a kiírásban.  

 

Kovács Mária polgármester: Egyetért, fontosnak tartja, legyen benne a jogosítvány, mint 

előny vagy feltétel. 

 

Biró Endre képviselő: Véleménye szerint se érdekes a motivációs levél a pályázati kiírásban, 

hiszen valaki nem ismeri a közösséget, nem is lehet elképzelése. Azért szavazott nemmel a 

napirendi pont elfogadásakor, mert már harmadik alkalommal írják ki a körjegyzői állás 

pályázatot, és úgy érzi, hogy emberekkel játszanak. Ha van személy, akit erre az állásra 

szeretnének kinevezni, akkor azt tegyék meg. Megérti, hogy kötelező a pályázat kiírása, de ha 

nagyon rá lettek volna szorulva arra, hogy körjegyzőt nevezzenek ki, akkor valamelyik 

pályázót biztosan kiválasztották volna, ha másként nem egy féléves próbaidőre.  

 

Kláricz János polgármester: Örült volna, ha rövidebben le tudták volna tudni az egészet, de 

így az elmúlt időkben megtapasztalták, hogy tudnak együtt dolgozni.  

 

Ettől függetlenül volt olyan pályázó, aki konkrétan rákérdezett, hogy mi a helyzet Bucsán. 

Elmondta, hogy a helyzet ugyan ideiglenesen meg van oldva, de a helyzet nem fenntartható és 

a pályázatot ki kell írni. A pályázó azonban így is eljött, mert neki prezentálni kellett azt, 

hogy valóban munkát keres.  

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy mi történne, ha nem írnák ki a körjegyzői állás 

pályázatot.  

 

Kláricz János polgármester: A kormányhivatal biztosan észrevételt tenne, és törvényességi 

jelzéssel élne, kötelezné az önkormányzatot a pályáztatásra. 

 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

A pályázati kiírást javasolja a kiegészíteni a „B” kategóriás jogosítvány beillesztésével a 

kiírásba, mint előnyt.  

A képviselők egyhangúan elfogadták a javaslatot, amellyel kiegészítették a pályázati kiírást. 

 

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

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

körjegyzői állás meghirdetését.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:  
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105/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

körjegyzői állás meghirdetése 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére. 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

körjegyzői munkakör betöltésére. 

A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos 

próbaidő kikötésével 

A munkavégzés helye: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 

Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67. 

    5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban 

számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

A közigazgatási szakvizsga hiánya nem kizáró ok, megléte alól a képviselő-testületek 

felmentést adhatnak.  

A pályázó vállalja, hogy Bucsa településen az állandó tartózkodását biztosítani tudja. 

Előnyt jelen: - önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat 

- B kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 

a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi 

megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 24. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, 

Kossuth tér 6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 

A munkakör 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 
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Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

körjegyzői állás meghirdetését.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

89/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

körjegyzői állás meghirdetése 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

körjegyzői munkakör betöltésére. 

A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos 

próbaidő kikötésével 

A munkavégzés helye: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 

Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67. 

        5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban 

számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés 

- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

A közigazgatási szakvizsga hiánya nem kizáró ok, megléte alól a képviselő-testületek 

felmentést adhatnak.  

A pályázó vállalja, hogy Bucsa településen az állandó tartózkodását biztosítani tudja. 

Előnyt jelen: - önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat 

- B kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál 
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nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 

a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi 

megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 24. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, 

Kossuth tér 6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 

A munkakör 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 

 

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

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

körjegyzői állás meghirdetését.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

56/2011.(07.25.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

körjegyzői állás meghirdetése 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község 

Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet 

körjegyzői munkakör betöltésére. 

A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos 

próbaidő kikötésével 

A munkavégzés helye: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 

Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.  

Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67. 

           5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban 

számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által 

meghatározott feladatok ellátására. 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők 

jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság 

- cselekvőképesség 

- büntetlen előélet 

- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés 
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- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat 

A közigazgatási szakvizsga hiánya nem kizáró ok, megléte alól a képviselő-testületek 

felmentést adhatnak.  

A pályázó vállalja, hogy Bucsa településen az állandó tartózkodását biztosítani tudja. 

Előnyt jelen: - önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat 

- B kategóriás jogosítvány 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál 

nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 

a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi 

megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 24. 

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, 

Kossuth tér 6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. augusztus 31. 

A munkakör 2011. szeptember 1. napjától tölthető be. 

 

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

napirendi pont nem volt, az ülést 14,20 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                             Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


