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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-37/2012. iktatószám 

 

37. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2012. november 29-én (csütörtökön) délután 15,30 órakor 

megtartott nyilvános együttes 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 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Galambos István, Hegyi Ferencné, Oszlánczi 

Ignácz képviselők 

 

Távol maradt: Nyúzóné Gaál Marianna, Csányi András, Sárkány Sándor képviselő. 

 

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 főmunkatárs, Zsombok 

Gyuláné pénzügyi főmunkatárs 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz 

Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Bucsa, Ecsegfalva 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.  

 

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

 

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

van.  
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Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

 

1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

2. Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

költségvetési koncepció kialakítása 

       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 képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4. 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: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége  2012. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. költségvetésének háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját. 

Az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. Megköszönte a pénzügyes munkatársak 

munkáját. A háromnegyedéves beszámoló elkészítése minden évben egy kötelező pénzügyi 

mozzanat, de mivel évközben sok egyéb más beszámolót kell készíteni a pénzügyeseknek, így 

ez nem könnyű feladat. Kérik a felméréseket, az állam pénzügyileg szeretné átvilágítani az 

önkormányzatokat, és ennek kell megfelelni. Ezért is mond köszönetet a pénzügyi munkáért.  

Egy érthető, jól alátámasztott szoros, takarékos gazdálkodást folytató körjegyzőségi munkáról 

kaphatnak számot a képviselők, a vállalt feladatok a tervek szerint lettek teljesítve.  
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A körjegyzőség, mint együttes gazdálkodási forma megszűnik, a törvény két hónapot ad az 

átállásra, így ez a megbontás a koncepcióban mutatkozik majd. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, kiegészítése a gazdálkodással 

kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012 évi költségvetése háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
  

   100/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves 

beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 

aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012 évi 

költségvetése háromnegyedéves beszámolóját elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   79/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves 

beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012 évi 

költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   67/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2012. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 

háromnegyedéves beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel 

elfogadja.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

2. napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepciójának kialakítása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepcióját. 

A képviselők az írásban készült anyagot megkapták. 

Az előterjesztésből már létszámok olvashatók, de a koncepció a jelenlévő állapot szerint 

készült. Nem igazán lehet még tudni, hogy hogyan fogja az állam finanszírozni a feladatokat. 

Lehet úgy is értelmezni, hogy az idei évi mértékeknek megfelelően, de komoly képletek 

alapján lehetne számolni, illetve van olyan képlet, ami még nem is ismert. Í 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Sajnos az van konkretizálva, hogy mennyi elvonást 

fog eszközölni a kormány, de az, hogy milyen más formában kap támogatást az 

önkormányzat, az már nem teljesen ismert. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A Magyar Államkincstár fogja az adatokat konkretizálni, 

azokon nagyon változtatni nem lehet majd.  

 

Kláricz János polgármester: Egy példával szerette volna érzékeltetni a jövő évi munka 

finanszírozását. Az önkormányzat a későbbiekben az óvodát közösen tartja fenn Kertészsziget 

Község Önkormányzatával társulás formájában, ehhez kapcsolódóan több adatszolgáltatásra 

volt szükség. Többször kellett módosítást is eszközölni, a technikai személyzet szinte teljes 

egészében ki kellett, hogy kerüljön az adatokból. A jövő év finanszírozása feladatalapú lesz, 

amit feladatra kap az önkormányzat, azt arra kell fordítani, ez érthető is lenne, de nem 

ésszerű, hiszen takarító, és egyéb technikai személyzetre is szükség lenne. E feladat 

ellátásának a finanszírozását a mostani adatszolgáltatásból következtetve nem látja 

biztosítottnak. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Továbbá adminisztratív személyzetre is szükség lenne 

például az óvodánál, anélkül a feladatot ellátni nem lehet.  

 

Kláricz János polgármester: Reméli, hogy az átállás után minden a helyére kerül.  

A körjegyzőség tekintetében még fognak majd találkozni, a beszámoló elfogadásakor fognak 

legközelebb így együtt ülést tartani. 

A körjegyzőség ugyanazzal az apparáttal lett tervezve. 

 

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

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013 évi költségvetési koncepcióját 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   101/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2013. évi költségvetési koncepciója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

kiegészítése? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013 évi költségvetési koncepcióját 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   80/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2013. évi költségvetési koncepciója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az e határozathoz 

csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

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

kiegészítése? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetési koncepcióját 

elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   68/2012.(11.29.) sz. Képviselő-testületi határozat 

      Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

 2013. évi költségvetési koncepciója 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az 

e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

      

 

A közös munkával kapcsolatosan lesz még ülésük, de addig is kitartást kíván Ecsegfalva 

Község Önkormányzatának, kívánja, hogy Dévaványa Várossal sikeres együttműködésben  

juttassák érvényre érdekeiket. Úgy gondolja, hogy a polgármester asszony megfelelően fogja 

tudni az érdekeiket képviselni. 

Úgy gondolja, hogy az elmúlt években a közös munkával elért eredményeket, a takarékos 

gazdálkodást mindenképpen sikernek kell elkönyvelniük.  

Továbbra is két szomszédos település lesznek, csak a lakosok fognak más közigazgatási 

területre járni ügyeiket intézni.  

A Bucsa-Ecsegfalva közötti út megépítése sokszor napirendre került, azonban az ország, a 

megye és a települések sem tudnak erre lehetőséget biztosítani. Azonban nagyon jó lenne, 

hiszen akkor lehetőség lenne arra is, hogy egy járáshoz kerüljön Bucsa és Ecsegfalva. 

Egymásra azonban továbbra is számíthatnak, akár pályázatban, akár más feladatban, 

együttműködésben. 

 

Kovács Mária polgármester: Úgy gondolja, hogy sokkal eredményesebb a munka, ha kisebb 

települések társulnak egymással, mintha nagyobb város és kisebb község, mert a „nagy hal 

könnyen lenyelheti a kis halat”, azonban reméli, hogy nem így lesz, és nem tart sokáig ez a 

helyzet, és a későbbiekben más rendszer lesz. 

 

Galambos István képviselő: Megkérdezte, hogy a három települést felölelő stúdió pályázat 

milyen eredménnyel zárult, milyen bevételi forrása lett-e ennek a tevékenységnek? 

 

Kláricz János polgármester: A stúdió pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy az 

eszközbeszerzés lebonyolódott. A cél az, hogy a kulturális rendezvényeket archiválják, illetve 

a testületi üléseket közvetítsék. Van még feladat, ami megoldásra vár ezzel kapcsolatosan. 

Hamarosan megkapja az önkormányzat az engedélyt a sugárzásra, és akkor megkeresi a másik 

két települést is a tervezett programmal. 

Egy szakmai koncepciót is igényel ez a feladat, és vannak erre alkalmas személyek is, akik 

tudnák ezt a tevékenységet végezni. Nagyon komoly eszközpark, és szerkesztő program lett a 

pályázatból vásárolva.  

Annak idején úgy indult el a kábeltelevízió hálózat építés is, hogy szerette volna az 

önkormányzat a saját hálózatán végezni a szolgáltatást, de a piaci helyzet miatt kénytelen volt 

eladni a hálózatot, mert nem tudta felvenni a gazdasági versenyhelyzetet.  

Nagyon sok kis településen jól működő stúdió van, képújságon keresztül megy a 

kommunikáció, jól meg lehet szerkeszteni, csak jó szakemberekkel kell dolgozni. 

 

Galambos István képviselő: A testületi ülések sugárzása fontos lenne, személyesen nem 

jönnek el a lakosok, de ugyanakkor kíváncsiak, érdeklődők. Talán az otthonukban leülnének a 

televízió elé, és megnézhetnék az üléseket. Erre biztosan lenne igény, az elgondolás 

mindenképpen pozitív és támogatja. 
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Kláricz János polgármester: Egyetért, hiszen a jegyzőkönyvek nyilvánosak, de nem adják 

vissza az ülés teljes hangulatát, lefolyását. Az élő közvetítés erre a legalkalmasabb megoldás. 

 

Megköszönte az ülésen való részvételt, és mivel több kérdés és hozzászólás nem volt az ülést 

16,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

  

  

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 


