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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-36/2011. iktatószám 

 

36. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 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, 

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, Galambos István, Willand Péter Lőrinc képviselők. 

 

Távol maradt: 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 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Ilyés Lajos mb. körjegyző helyettes 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz 

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

képviselőit. Köszöntötte Ilyés Lajos jegyzőt. 

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 5 fő 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-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 
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2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária 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 képviselőket, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és 

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 5 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: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását. 

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, és a Gazdasági Bizottság is megtárgyalta. 

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

 

Juhász Sándor képviselő: Elmondta, hogy Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Gazdasági Bizottság a napirendet tárgyalta, a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés vagy 

hozzászólás?  

 

Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetésének előirányzat módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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122/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi költségvetésének előirányzat módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kovács Mária polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés vagy 

hozzászólás?  

Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetésének előirányzat módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

109/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását elfogadja. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés vagy 

hozzászólás?  

Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetésének előirányzat módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

71/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének előirányzat módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének előirányzat 

módosítását elfogadja. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

2. napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének I. félévi 

teljesítéséről készült pénzügyi beszámolót. 

Az anyagot a képviselők írásban megkapták, az előterjesztéshez szöveges magyarázat is 

készült, és a Gazdasági Bizottság is tárgyalta. 

 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A féléves beszámolót részletesnek és alaposnak tartja, de azt 

látja a számadatokból, hogy a körjegyzőség másik két tagja, a 24 %-os teljesítéssel elég 

„gyenge”. A költségvetést együtt fogadták el, és azt teljesíteni is kellene. 

 

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy Ecsegfalván 2011 augusztus 31-én megjelentek 

a földbérlők bérleti díjai, így a költségvetés stabilizálódott, így a holnapi napon tudnak 

Bucsára hozzájárulást utalni. Bár ez már nem fog megjelenni a féléves költségvetésben. 

Sajnos az ecsegfalvi önkormányzat költségvetése úgy alakult, hogy nem várt kiadásai lettek, 

és az iparűzési adó bevétel is jóval kevesebb lett a tervezettnél, valamint vízműves 

rekonstrukciós kiadás is rosszul lett megtervezve és nagyobb kiadást jelentett.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzata sajnos nem nyert az 

ÖNHIKI pályázaton, ennek okát azonban részletesen nem tudja, mert a kiértesítő levél nem 

tartalmazta az indoklást, amit később levélben is megkért a Minisztériumtól. Válaszként 

biztató levelet kapott, és reméli, hogy a második körben nyerni fog az önkormányzat, mert a 

kérelmet az iskola működésére és 60 napon túli számla kiegyenlítésére készítették el, 5,4 

millió forint összegben. Szeptember végén már szeretné átutalni Bucsára a hiányzó összeget, 

addig is türelmet kér.  

 

Kláricz János polgármester: Bucsa Község Önkormányzata is hitelkeretből működik és ilyen 

esetekben is ebből tud finanszírozást teljesíteni, de ennek anyagi vonzata is van, azaz a 

hitelkamatok a nagyobb felhasználásnál magasabbak. Ha a képviselők kérik, akkor van arra 

lehetőség, hogy ezt az időszakot év végére külön kimutatás formájában a képviselők elé 

terjesszék. Ezzel a másik két települést is ösztönöznék arra, hogy pontosan utaljanak, hiszen 

ennek anyagi vonzata is van, és Bucsa településen csapódik le. 

 

Kovács Mária polgármester: Úgy gondolja, hogy ennek nincs akadálya, hogy készítsenek 

ilyen kimutatást. Ecsegfalván is forgóeszköz hitelből gazdálkodnak, és annak is évi 800 ezer 

forint kamata van.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Nem látja ennek akadályát, mert Kertészsziget Község 

Önkormányzata is folyószámla hitelkeretből gazdálkodik, nem is volt még ilyen elmaradása, 

bár nem szeretné a központi önkormányzat munkatársait ezzel a munkával terhelni. Volt 

olyan helyzet is, hogy Bucsa Község Önkormányzata tartozott Kertészszigetnek, és akkor 

Kertészsziget sem számolt fel kamatot. Úgy gondolja, hogy lesz majd olyan előirányzat, ami 

viszont meg fog maradni, és az talán a kamat mértékével egyenlő lehet.  

 

Kláricz János polgármester: Csak azt szerette volna jelezni, hogy Bucsa Község 

Önkormányzata a finanszírozás hiánya miatt milyen kamatteherrel kell hogy számoljon, mert 

8-10 millió forint kamat terhe nem kis tétel. Erre csak utalást szeretett volna tenni, hogy 

később lássák, semmi mást.  
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Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolta Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetése I. félévi pénzügyi beszámolóját.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi 

beszámolóját elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

123/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetése I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi 

teljesítéséről készült pénzügyi beszámolót a mellékelt táblák szerinti részletezéssel 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kovács Mária polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi 

beszámolóját elfogadja.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülte 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

110/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetése I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi 

teljesítéséről készült pénzügyi beszámolót a mellékelt táblák szerinti részletezéssel elfogadja. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi pénzügyi 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

72/2011.(08.31.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi 

költségvetése I. félévi teljesítéséről készült pénzügyi beszámoló elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa- Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése I. félévi 

teljesítéséről készült pénzügyi beszámolót a mellékelt táblák szerinti részletezéssel 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

napirendi pont nem volt, az ülést 15,45 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Ilyés Lajos 

    polgármester                                            megbízott körjegyző helyettes 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


