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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-32/2012. iktatószám 

32. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én (csütörtökön) délután 

15,30 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 képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

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 körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó 

  

Lakosok részéről nincs jelenlévő. 

 

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

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

körjegyzőt, valamint a pénzügyi munkatársakat Balázs Ferencnét, és Zsombok Gyulánét. 

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 pontot: 

 

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény 2013. január 1-jét követő működtetésével 

kapcsolatosan 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

    

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. 
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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: Szándéknyilatkozat a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény 2013. január 1-jét 

követő működtetésével kapcsolatosan 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a Szándéknyilatkozat a Bucsa 

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

intézmény 2013. január 1-jét követő működtetésével kapcsolatosan. 

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták.  

A köznevelési törvény egyes rendelkezései különböző időpontokban lépnek hatályba. 2012. 

szeptember 1-től bevezették a mindennapos testnevelést felmenő rendszerben 1-5. osztályig és 

9. osztályig, 2013. január 1-től fenntartó váltás lesz, a törvény többi rendelkezései 2014. 

december végéig lépnek hatályba. A törvény értelmében a 3000 fő alatti települések oktatási 

intézményeit teljes egészében az Állam veszi át szakmailag, valamint a működtetést is. 3000 

fő alatti települések kérelmezhetik, hogy az oktatási intézmények működtetését továbbra is az 

önkormányzat lássa el. Bucsa és Kertészsziget viszont nem rendelkezik ehhez szükséges 

bevételekkel, ezért nem javasolja kérelmezni az oktatási intézmény működtetésének 

megtartását, mivel nem rendelkezünk olyan információkkal, hogy a feladatfinanszírozás során 

mennyi összeget kapnánk a működtetésre. 

 

A 3000 főnél nagyobb településeket segítették egy olyan képlettel, hogy ha marad az 

önkormányzat működtető, akkor mennyi forrás marad meg költségvetési szinten, illetve ha 

nem vállalják a működtetést, akkor mennyit vonnak el.  

 

A kistelepülések azonban nem tudják teljes mértékben ezt a képletet. Ezen a héten felmerült 

egy olyan gondolat, hogy a szeptember 30-ig meghozott nyilatkozat nem jelent végleges 

döntést, mert azt október 30-ig kell meghozni. Ezzel kapcsolatosan nem találtak utasítást, így 

a mai ülés sem vált okafogyottá. Azt tudja megerősíteni, hogy mivel nem tudja az 

önkormányzat, hogy mennyi költséggel jár az, ha vállalja a további működtetést, akkor nem 

javasolja, hogy a további működtetési feladatokat az önkormányzat bevállalja. Ismeretlenül 

nem lehet az önkormányzatoknak ezeket a feladatokat felvállalni. Reméli, hogy október 30-ig 

lesz képe arról az önkormányzatoknak, hogy a feladatalapú finanszírozás hogyan fog alakulni.  

Több előnnyel is járna, ha meg tudnák tartani a működtetést, hiszen az ingatlanok területén az 

önkormányzat tudna fejlesztéseket végrehajtani, pályázatok útján akár teljes rekonstrukciót is. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta: arról van tudomása, hogy hamarosan lesz egy 

tájékoztatás a témában. Azért nem dolgozták ki a kistelepülésekre a további működtetés 

képletét, 3000 fő alatt nem számoltak azzal a lehetőséggel, hogy az önkormányzatok kérik a 

működtetést. Olyan elképzelések viszont vannak, hogy az önkormányzat és a kormányhivatal 

köthet olyan megállapodást, hogy a karbantartási, vagy egyéb javítási munkálatokat az 

önkormányzat végeztesse el az iskolánál.  
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Kertészsziget Község Önkormányzata biztosan nem tudja bevállalni az iskola további 

működtetését. 2013. szeptember 1-től a Szeghalmon megalakuló Járási Tankerület vezetője 

fogja majd megszervezni az oktatást. Kertészszigeten lesz-e tagintézmény, vagy be kell járni a 

gyerekeknek, majd akkor dől el. Bízunk benne, hogy a köznevelési törvény azon 

rendelkezése, mely kimondja, hogy mindenütt lenni kell alsó tagozatnak ahol 8 gyermek 

törvényes képviselője erre igényt tart, lehetővé teszi a Kertészszigeti Tagintézmény további 

működtetését. 

 

Kláricz János polgármester: 2013. januártól feladat alapú finanszírozás lesz, így lehet kapni 

költségvetési támogatást, de biztosan nem lehet tudni ennek az összegnek a nagyságát. 

Olyan biztosan nem lesz, hogy más településről fognak karbantartót hozni. Jelenleg sem 

foglalkoztatnak az iskolánál karbantartót, takarítót. Ezeket a feladatokat 

közfoglalkoztatottakkal látják el.  

Ha az önkormányzat a karbantartás bevállalásával még tudna forrást bevonni, akkor amellett 

javasolná a döntést, hogy tartsa meg az önkormányzat az iskolát. De félő, hogy más pl. az 

SZJA-n belül fognak még elvonásokat eszközölni.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: A 3000 főnél kisebb településeken ki sem kell mondani ezt a 

döntést.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: A pedagógus állományi létszám 20 %-ában határozzák meg 

a technikai személyzet létszámát. Bucsán 20 fő pedagógus van, ennek a 20 %-a 4 fő, ebből 

kellene megoldani az iskolatitkár, a karbantartók és a takarítók létszámát.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Változatlanul azt javasolja, hogy ne döntsenek arról, hogy 

vállalják az iskola további működtetését.  

Véleménye szerint segíteni szeretnék a kistelepüléseket ezzel, hogy átveszik, az egy dolog, 

hogy nem biztos, hogy mindenütt lesz iskola. Többször kiszámolták, hogy az a legolcsóbb, ha 

Kertészszigetben maradnak a tanulók, mert ha minden gyerek bejárna Bucsára sokkal többe 

kerülne. Sokszor végeztek már számításokat.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Az új törvény szerint a kormányhivatal fogja kijelölni 

kötelezően a beiskolázási körzeteket.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Egyetért, hiszen ha a tanulók mellé áll a szülő is, és a 

pedagógus is, akkor mindent megkapnak a gyerekek Kertészszigetben is.  

 

Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester: Kertészszigetben meg van a 8 szülő, akik szeretnék, 

hogy legyen iskola.  

 

Kláricz János polgármester: Amennyiben kijelölik a a beiskolázási körzeteket, sérülhet a 

szülők szabad iskolaválasztási joga. Biztosan lesz kísérlet arra vonatkozóan, hogy behordják 

majd a gyerekeket Bucsára, hiszen még nem ismerik a költségeket.  

 

Czakó László képviselő: Véleménye szerint, ha változások lesznek, akkor ehhez alakítják a 

körülményeket is.  

A képviselők rövid megbeszélést tartottak, véleményüket megosztották egymással.  

 

Kláricz János polgármester: Véleménye szerint arról hozzanak döntést, hogy az 

önkormányzatok nem tudják vállalni az iskola további működtetését.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja az 

önkormányzat nem tudja vállalni a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda működtetését 2013. január 1-jét követően. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   84/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

Szándéknyilatkozat a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény 2013. január 1-jét követő 

működtetésével kapcsolatosan 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: 

A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda intézmény működtetését 2013. január 1-jét követően vállalni nem 

tudja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

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

aki elfogadja az önkormányzat nem tudja vállalni a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda  működtetését 2013. január 

1-jét követően.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   49/2012.(09.27.) Képviselő-testületi határozat 

Szándéknyilatkozat a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda intézmény 2013. január 1-jét követő 

működtetésével kapcsolatosan 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szándéknyilatkozatot 

teszi: A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda intézmény működtetését 2013. január 1-jét követően vállalni nem 

tudja. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint                  

 

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

ülést 16,00 perckor bezárta.  

 

Kmf. 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


