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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-33/2013. iktatószám 

33. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én (csütörtökön) délután 15,00 

órakor megtartott 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, 

Juhász Sándor képviselők. 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármestert, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, 

Mogyorósi István, Nagy István képviselők. 

Távol maradt: Czakó László képviselő 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt, mindkét 

település Képviselő-testületének tagjait, Dr. Nagy Éva jegyzőt és Balázs Ferencné pénzügyi 

főmunkatársat. 

Megállapította, hogy az együttes ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 főből 4 fő jelen van. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat, melyek a következők:   

Napirendi pontok: 

1./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

  

2./ A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan.  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

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

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

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

háromnegyedéves pénzügyi beszámolójának elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése háromnegyedéves pénzügyi beszámolójának 

elfogadását.  

A két település közös hivatalt tart fenn, és a hivatal 2013. évi költségvetésének 

háromnegyedéves beszámolójáról készült táblázat tartalmazza azokat az adatokat, amelyek a 

teljesítést mutatják. A jellemző az időarányos teljesítés. Létszámot nem bővítettek. 

Néhány olyan dologi kiadás elkerülhetetlenül ott jelentkezik a hivatalnál, bár tervezve nem 

volt, csak a bér és a járulék. Ez az év végi zárszámadáskor fog a helyére kerülni.  

Azt már tudják, 2014-ben a hivatal létszámának a számításánál az alkalmazott képlet nem 

változott, ugyanakkor nagyon nagy szükség lenne 2-3 fő tartós foglalkoztatására, hiszen a 

munka megnövekedett, a létszám lecsökkent. Nagyon nehezen tudnak megfelelni azoknak a 

jelentési kötelezettségeknek, amelyekre általában nagyon kevés a határidő. A hivatalnál szinte 

minden területen elmondható, hogy a leterheltség csökkentésére nagyobb létszámra lenne 

szükség. Az adatszolgáltatásokat külön nehezíti az, hogy négy intézményről van szó. 

Megkérdezte a pénzügyi főelőadót, hogy szeretné-e kiegészíteni a háromnegyedéves 

beszámolót?  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: Minden területen csak a minimumokat tudja az 

önkormányzat fizetni.  

 

Kláricz János polgármester: A köztisztviselők bére tekintetében elmondható, hogy sajnos  

a minimálbérhez kell alakítani az alapilletményt, és ez nagyon elszomorító. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Sajnos nem emelik az illetményalapot, a köztisztviselők bére 

nagyon alacsony, van olyan dolgozó, több éves tapasztalattal rendelkezik, és a bére nem 

magasabb, mint a szakmunkás minimálbér. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van- e kérdés, hozzászólás?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   103/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolójának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint elfogadja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   60/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetése háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolója elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerint elfogadja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

2. napirendi pont: A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 

koncepciójának elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadását.  

 

A közös hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója elkészítéséhez nagyon kevés adat áll 

rendelkezésre. Az előző napirendben annyiban már említette, hogy nagyobb normatívára nem 

lehet számítani. Nagyon nagy szükség lenne létszám emelésre a leterheltség csökkentése 

miatt. A bérek vonatkozásában sajnos előreláthatólag nem lesz változás, pedig a 

köztisztviselők bére lassan olyan alacsony lesz, hogy lesz olyan akinek a minimálbérhez kell 

igazítani. A szabadságokat érintő változásokról lehetett a hírekből informálódni, talán meg 

lehet majd váltani a ki nem vett szabadságot.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Teljesen jogos, hogy arra kényszerítik a dolgozókat, hogy a 

szabadságokat vegyék ki, ugyanakkor a finanszírozást elvonják, és ezzel együtt a munkaerőt.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A szabadságok tekintetében az lenne azonban a legmegfelelőbb, ha azt 

a dolgozók valóban ki tudnák venni. Ha pedig meg lehetne azt váltani, - de itt az 

alapszabadságon felüli részről van szó - akkor az a kérdés, hogy milyen fedezetből, hiszen a 

közös hivatalnak nincs ilyen kiadásra fedezete. Erről azonban nem az önkormányzat tehet, 

hanem a felülről jött intézkedések következménye a mostani helyzet.  
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése a 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetési koncepcióval kapcsolatosan 

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

 

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

Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   104/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet 

szerint elfogadja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 

koncepcióját.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

aki elfogadja a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014 évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   61/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat 

A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt 

melléklet szerint elfogadja Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési 

koncepcióját.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők 

aktív részvételét és az ülést 15,20 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


