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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

773-38/2010. iktatószám 

 

 

38. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2010. november 18-án (csütörtökön) délután 15,00 órakor 

megtartott együttes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Községháza nagyterme, Bucsa, Kossuth tér 6. 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

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

 

Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna, Boda András, Csányi 

András, Galambos István, Sárkány Sándor, Willand Péter Lőrinc 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: Magyar László körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó  

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat 

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

képviselőit. Köszöntötte meghívott munkatársakat Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársat, a körjegyzőt, valamint az érdeklődő lakosságot.  

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

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

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 
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1./ A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége feladatnövekedése 

miatti szervezési intézkedések megtétele 

Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele?  

Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

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

Körjegyzősége feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtétele 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, az önkormányzat és a 

körjegyzőség feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételét.  

A képviselők az előterjesztést írásban megkapták. 

 

Ismertette az előterjesztést.  

Kérte a polgármester asszonyokat, szíveskedjenek megtenni hozzászólásaikat, és tolmácsolják 

a testületek döntéseit. 

 

Kovács Mária polgármester: Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Ecsegfalván 2 fő köztisztviselőként alkalmazására kerüljön sor, mivel eddig is így 

kellett volna. Egyetértett a testület a műszaki ügyintéző munkatárs felvételével is, és ha a 

döntést közösen is meghozzák, a béréhez Ecsegfalva Község Önkormányzata 

lakosságarányosan hozzájárul. Majd szeretnék a napot is meghatározni, amikor Ecsegfalvát a 

munkájával ki tudná szolgálni az előadó. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a műszaki ügyintéző bérét  

lakosságarányosan számolva a 2011 évi költségvetésben 60 %-ban Bucsa község térítené 

2446 fővel számolva, 30 %-ban Ecsegfalva község térítené 1355 fővel számolva, 10 %-ban 

Kertészsziget községe térítené 431 fővel számolva. 

Összességében a bér 1.790.000 Ft lenne, plusz a járulékok, így összesen a  2.170.000 Ft az az 

összeg, amit lakosságarányosan viselnének a települések.  

 

Tavaly úgy döntött az együttes képviselő-testület, hogy az állami támogatáson felüli jegyzői 

költséget is megosztja a három település lakosság arányosan. Az idei koncepció késztéséhez 

kérne felhatalmazást, hogy az készülhet-e ugyanilyen formában. Az előzetes ismereteink 

szerint nem változik, nem csökkentették a körjegyzőség állami normatíváját, ami azt jelenti, 

hogy a körjegyzőség állami támogatása 6.606.000 Ft marad. A jegyző bére és egyéb juttatása, 
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járuléka 8.279.000 Ft, így a köztes összegen kell a három településnek osztozni ami 1.673.000 

Ft. A fennmaradó költségből Bucsát 60 %, Ecsegfalvát 30 %, Kertészszigetet 10 % terhelné. 

 

Kovács Mária polgármester: Ezzel kapcsolatosan nincsen kivetése. Az elmúlt hét pénteki 

napján voltak a Belügyminisztériumban, ahol megerősítést kaptak abban a döntésben, hogy a 

körjegyzőség választása helyes volt. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy részt vettek Kovács Mária polgármester 

asszonnyal együtt a Belügyminisztériumban egy tájékoztatón amelyet a teljesen új 

mandátumot kezdő polgármesterek részére tartották, és ahol arról kaptak tájékozatót, hogy 

milyen irányelveket kellene követni a későbbiekben.  

Megkérdezte van-e még valakinek hozzászólása?  

 

Kláricz Jánosné polgármester: A jövő évi költségvetés sarokszámait már nagyjából ismerik, 

most folyik a parlamentben a vita, lényeges változás nem várható, a normatívák nagyon nem 

csökkentek. A gyereklétszámmal van sok gond, összességében biztosan nem lesz több pénz, 

Kertészszigetnek is lesz forráshiánya. A plusz pénzek megpályázására vonatkozó feltételek is 

változni fognak, gondol itt az önhikire és belügyi pályázatra. Nehéz év elé néznek. Ennek 

ellenére felveti, hogy a képviselő-testületeknek el kellene azon gondolkodni, hogy a jegyző 

úrnak legyen helyettese. Nincs semmi gondja a körjegyzővel, és úgy gondolja, hogy ha lesz 

műszaki ügyintéző, akkor még több segítsége lesz, de azért még ott vannak a szabálysértési 

ügyek, egyéb gyámügyek stb. A körjegyzőnek is jár a szabadság, nem igen látta még 

szabadságon a körjegyzőt. A körjegyző helyettesítését a körjegyző javaslata alapján 

önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülésén kell elfogadni. Bucsán van olyan 

köztisztviselő, akinek van olyan jogi végzettsége, hogy tudná helyettesíteni a körjegyzőt. Két 

formája lehet a helyettesítésnek. Az egyik az, amikor felkérnék a köztisztviselőt a jegyző 

helyettesítésére, talán díjazás nélkül, a másik pedig az, amikor aljegyzőt neveznének ki. 

Aljegyző kinevezésekor a jegyző béréhez kell igazítani a bért. Az aljegyző kinevezése volna 

jobb, de ehhez meg kell lenni a köztisztviselő szakvizsgájának. Egyenlőre azt javasolja, hogy 

a körjegyzőnek helyettese legyen kijelölve.  

A kérdés eldöntését több szempontból is fontosnak tartja. Akár testületi ülések tartásához, 

hiszen a közigazgatási hivatal már nem jelöl ki jegyzőt testületi ülés lefolytatásához.  

Kérné a képviselő-testületeket, hogy döntsenek ebben a témában. Oldják meg ezt a kérdést, 

lehet, hogy a jövő évben jóval több ülésük is lesz. Hallgassák meg a körjegyzőt is.  

 

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy Ecsegfalván is volt szó erről a témáról, a 

körjegyző helyettesítéséről, hiszen ő is megbetegedhet, szabadságon lehet, és ugyanakkor a 

feladatokat el kell végezni, nem lehetnek folyamat nélküliek. A helyettes most még kevesebb 

költségbe kerülne, de később, ha a szakvizsgája meg lesz a köztisztviselőnek, akkor az 

aljegyző kinevezése is szóba jöhet. Szeretné, majd ha bemutatásra kerülne a bucsai 

köztisztviselő Dr. Nagy Éva, mert az ecsegfalvi képviselők nem ismerik. 

 

Kláricz János polgármester: A képviselő-testület most olyan napirendet tárgyal, ami nincs 

felvéve az ülés meghívójában a napirendi pontok közé. A megtárgyalást azonban fontosnak 

tartja. Szeretné előirányozni a szükségességét a körjegyző helyettesítésének. Jelenleg kb. két 

évi szabadsága nincs kivéve a jegyző úrnak, valamint az egészségi állapota is megkívánná az 

alkalmankénti helyettesítését. 

 

Magyar László körjegyző: Nem járul hozzá, hogy az egészségi állapotát ilyen módon 

tárgyalják.  
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Kláricz János polgármester: Elnézést, nem a jegyző úr egészségi állapotán van a hangsúly. 

Azon van a hangsúly, hogy a három település messze van egymástól, nagyon kevés az, hogy a 

jegyző egy napot van egy héten Ecsegfalva településen. A három település ellátását fizikai 

képtelenség hosszú távon végezni. A jogszabályok lehetőséget biztosítanak a jegyző 

helyettesítésére, nem kell e mögé semmilyen más dolgot képzelni, ennek a megvalósítása a 

jegyző tehermentesítését szolgálná. Gyakorlatilag kéthetente üléseznek a testületek.  

Füzesgyarmat várost hozná fel példáként, ahol annyi lakos van, mint Bucsa, Ecsegfalva, és 

Kertészsziget településen, de földrajzilag egy helyen vannak. Indokoltnak tartja az is, hogy ha 

a feltételek adottak lesznek aljegyzőt nevezzenek ki.  

 

Mindenekelőtt kérte, hogy 2. napirendi pontként a képviselő-testületek vegyék fel a jegyző 

helyettesítésének megtárgyalása napirendet. 
 

Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek jelezni, aki a jegyző helyettesítésének megtárgyalása napirendi pont 

felvételével egyetért.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül a napirend felvételével egyetért.  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek jelezni, aki a jegyző helyettesítésének megtárgyalása 

napirendi pont felvételével egyetért.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal 2 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül a napirendi pont felvételével egyetért.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek jelezni, aki a jegyző helyettesítésének 

megtárgyalása napirendi pont felvételével egyetért.  

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

tartózkodás nélkül a napirendi pont felvételével egyetért.  

 

Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy most a képviselő-testületek a szabályokat nem 

tartották be. A képviselő-testületeknek ilyen témát napirendre kellene felvenni, és írásos 

előterjesztés alapján lehetne tárgyalni. Az érintetteket erről értesíteni kellett volna, és 

nyilatkoztatni, hogy nyilvános, vagy zárt ülésen kérik megtárgyalni. De ha most már 

megszavazták, tárgyalják.  

Egyetért azzal, hogy szükségszerű előbb-utóbb az önkormányzatoknál az aljegyző kérdésének 

a megoldása, hiszen valóban hiányzik a törvényből a jegyző helyettesítésének szabályozása, 

és ez egy lehetetlen állapot. Úgy nem lehet elvárni senkitől a munkavégzést, hogy megbízzák 

a plusz feladattal, és nem adnak hozzá semmit, akkor nem is lehet elvárni a plusz munkát. Az 

aljegyző kinevezése szabályokhoz van kötve. A jelen önkormányzati törvény szerint aljegyzőt 

ugyanolyan feltételekkel lehet kinevezni, mint amilyen feltételekkel a körjegyzőt. 

Községekben felmentést lehet adni a képesítés és a szakmai gyakorlat, illetve szakvizsga alól, 

de körjegyzőségben nem. Nem volt titok eddig sem, hogy a bucsai székhelyen dolgozó 

köztisztviselőnek Dr. Nagy Évának jogi végzettsége van, és megfelelő gyakorlati időt elteltét 

követően a szakvizsgát letéve betölthesse az aljegyzői posztot. Lehetőség jelenleg is van arra, 

hogy nem mindig a körjegyzőnek kell és kötelessége ott lenni az ügyfélfogadásokon, mert az 
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önkormányzati törvény kimondja, hogy a körjegyző, vagy a megbízottja tart ügyfélfogadást.  

Aljegyző kinevezése előtt kötelezően elő van írva a pályázati eljárás lefolytatása, meg kell 

hirdetni, a KSZK-nál meg kell jelentetni. Nagyjából félévkor kellene ezen elgondolkodni. 

A költségvetési koncepció tárgyalásakor javasolná azt a képviselő-testületeknek, hogy 

esetlegesen el kell azon gondolkodni, hogy ha mint jegyző kap arra felhatalmazást, hogy a Dr. 

Nagy Éva rendszeresen helyettesítse, azt milyen módon dotálják anyagilag. Arra, hogy most a 

képviselő-testületek megnevezzenek, kinevezzenek, megbízzanak a jegyző helyett helyettest, 

annak jogi lehetősége nincs. Nem jelenti azt, hogy ez nem így fog történni, csak ennek más a 

módja. Arra van most lehetőség, hogy a jegyző ad megbízást arra, hogy ki fogja 

helyettesíteni, ki vesz részt az ügyfélfogadásokon. Ha erre kap a képviselő-testülettől anyagi 

lehetőséget, akkor dotálni is fogja. A jegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki a 

köztisztviselőket, és úgy ad megbízást is, tehát nem olyan személynek ad megbízást, akivel a 

képviselő-testületek nem értenek egyet.  

 

Kláricz János polgármester: Ez a kérdés most nagyon fontos, hiszen a költségvetési koncepció 

tárgyalásakor már kellene lenni egy szándéknak, ha szeretnének aljegyzőt kinevezni a jövő 

évben a képviselő-testületek. Ez egy tervezendő költség, mert a bérnek a körjegyző bérének 

minimum 40 %-ának kell lennie. Nem feltétlenül személyi döntést kell most hozni. Ha a 

három testület egyetértését fejezné ki, hogy a jövő évre való tekintettel terv szinten elhatároz 

egy aljegyző alkalmazását.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy mikor tud a köztisztviselő szakvizsgát 

tenni, és mennyi idő az aljegyzői állás megpályáztatása?  

 

Magyar László körjegyző: A köztisztviselőnek jövő év júliusában telik le a két év szakmai 

gyakorlata, ősszel tud szakvizsgázni. A pályáztatás kb. egy hónapot vesz igénybe. Az 

aljegyző pályázatát a képviselő-testületek együttes ülése bírálja el. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Szeretne még hozzászólni, mert most azt hiszik, hogy valami 

problémája van. Valóban van problémája. Szeretné, ha a jegyzőnek lenne helyettese, ami 

most nem így van. A három testületnek kell megnevezni, hogy ki lesz a jegyző helyettese, és 

nem a körjegyző mondja meg ezt. Kéri, hogy nézzenek utána. A jegyző úr hozza elő 

megtekintésre az önkormányzati törvényt.  

Amikor aljegyző lesz a köztisztviselő, az más, le kell szakvizsgázni, pályázni kell. Nem 

ragaszkodik az említett köztisztviselőhöz, de szeretné, ha a mai napon tudnának dönteni 

ebben a témában és a jegyzőnek legyen helyettese, ennek jogi akadálya nincs.  

Úgy tudja, hogy körjegyzőség esetén a három képviselő-testületnek kell elfogadni azt a 

személyt, aki a körjegyzőt helyettesítheti. A közigazgatási hivatal már nem rendel ki helyettes 

jegyzőt a testületi ülések megtartására.  

 

Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy jegyzőt csak jegyző helyettesíthet, vagy az 

aljegyző helyettesítheti, vagy az általa megbízott személy. Megmutatja az önkormányzati 

törvényt.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Az az olcsóbb megoldás, ha a körjegyzőt helyettesítő személyt 

az együttes testületek nevezik ki. Helyettesnek lenni kell, eddig is kellett volna lenni. A 

közigazgatási hivatal már nem rendel ki jegyzőt helyettesítő személyt.  

 

Willand Péter Lőrinc képviselő: Kéri, hogy legyen egy kis technikai szünet.  
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Kláricz János polgármester: Szünetet rendelt el. 

 

S z ü n e t  

 

A szünetet követően a képviselő-testületi tagok részletesen megbeszélték, hogy ki lesz az a 

köztisztviselő, aki a körjegyzőt helyettesíti. Megtárgyalták, hogy miként, milyen bérrel, 

milyen feltételekkel, és a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok milyen költségviseléssel 

fogadják el Magyar László körjegyző helyettesítésére megbízott Dr. Nagy Évát.  

 

Csányi András képviselő: A napirendi pont megtárgyalására ugyan nem voltak felkészülve, de 

javasolná, hogy a Dr. Nagy Éva helyettesíthetné Magyar László körjegyző urat, mert 

mindenképpen kell a helyettesítés. Jogi végzettsége van, ismeri a dolgokat, azt a körjegyző úr 

eldönthetné, hogy mikor, miben helyettesíthetné. Ha jövőre pedig a köztisztviselő a 

szakvizsgát leteszi, akkor aljegyzőként is kinevezhető lenne. Azonnali problémakezelésként 

javasolja, hogy Dr. Nagy Éva helyettesítse a körjegyzőt, és mivel a Dr. Nagy Évának 

feladatnövekedése lesz a helyettesítésének költségéhez a körjegyzőséget alkotó 

önkormányzatok lakosságarányosan járuljanak hozzá.  

 

Kovács Mária polgármester: Javasolja, és szükségesnek tartja a körjegyző helyettesítését. Ezt 

a technikai szünet alatt a képviselőkkel is megbeszélték. A helyettesítésre bármikor szükség 

lehet, és ha már van megfelelő személy is erre, javasolja a kijelölését. Nem szabad olyan 

helyzetet teremteni, hogy kiszolgáltatottak legyenek.  

 

Kláricz János polgármester: Összegezte, hogy a testületek közös álláspontra jutottak abban, 

hogy Magyar László körjegyzőt Dr. Nagy Éva köztisztviselő helyettesítse. A helyettesítéssel 

járó feladatnövekedés költségeit az önkormányzatok lakosságarányosan viselik. Akár 

helyettesítésként, akár aljegyzőként merül majd fel a költség. A későbbiekben, ha a 

köztisztviselő leteszi a szakvizsgát, arra keresik a megoldást, hogy aljegyző kinevezésének 

tervezését kezdeményezik.  

 

Javaslata az, hogy most arról kellene dönteniük a képviselő-testületeknek, hogy a 

helyettesítéssel járó költségeket lakosságarányosan fogják viselni a települések, és a 

későbbiekben pedig körülbelül félévtől keresik annak lehetőségét, hogy aljegyzővel szeretnék 

ellátni a körjegyző helyettesítést, aminek a költségét szintén lakosságarányosan szeretnének 

viselni.  

 

A testületek kérték a jelenlévő pénzügyi főelőadót, hogy nyújtson segítséget a 

bérkalkulációval, illetve további kérdéseket tettek fel a képviselők, melyek megválaszolása 

után közös álláspontra jutottak.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Úgy tudnának megfelelően működni, ha lenne a körjegyzőnek 

helyettese, legyenek a lakosok minden településen megelégedve.  

 

Kláricz János polgármester: A köztisztviselőnek a helyettesítésért járó plusz bérét 

finanszíroznák a települések lakosságarányosan.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Úgy gondolja, hogy nem olyan magas összeg ez. 

 

Kláricz János polgármester: A munkavégzés nem helyben Bucsán történik, ki kell mennie a 

két településre. Ez költséggel jár, ami viselhető. 
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Kovács Mária polgármester: Javasolja, hogy döntsenek most a helyettesítés kérdésében, mert 

az a legfontosabb. Majd később készítsenek egy táblázatot, hogy a helyettesítés milyen 

költségnövekményt okoz.  

 

Magyar László körjegyző: Kláricz Jánosné polgármester asszony kérte, hogy szülessen 

döntés. Azt a javaslatot teszi, hogy a képviselő-testületek a jegyző javaslatára, a 

polgármesterek egyetértésével Dr. Nagy Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. 

november 18. napjától. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, elfogadja, hogy Magyar László körjegyző 

helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízzák meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadják, hogy Magyar László körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát 

bízzák meg. 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, elfogadja, hogy Magyar László körjegyző 

helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízzák meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadják, hogy Magyar László körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát 

bízzák meg. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, elfogadja, hogy Magyar László 

körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízzák meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadják, hogy Magyar László körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát 

bízzák meg. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Kérte a képviselő-testületeket, hogy határozzák 

meg, hogy a helyettesítést milyen plusz díjazás ellenében állapítják meg, illetve a 2011-es 

évben milyen összegben, mert azt tervezni kell.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte, hogy egyezzenek már meg valamilyen összegben, akár 

abban, hogy az idén ne kapjon díjazást, vagy valamilyen csekély összeget, illetve a jövő 

évben milyen összeget tervezzenek.  

 

Közben Dr. Nagy Éva az ülésre érkezik, és bemutatják a testületi tagoknak.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a körjegyző helyettesítéséről van szó, amelyet a 

képviselő-testületek úgy fogadtak el, hogy Magyar László körjegyző Dr. Nagy Éva személyét 

nevezte meg helyetteseként. A helyettesítéssel járó plusz költségeket, mint kiszállás, stb. a 

települések lakosságarányosan fedeznék, de szeretnék megállapítani a helyettesítés végzéséért 

járó díjazást is.  
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Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a helyettesítés összegének szabott szabálya van, a 

bérének az 50 %-a. Meg kell nézni, hogy milyen összegről van szó egyáltalán, lehet hogy 50-

60 ezer forint bruttó bérről beszélnek. 

 

Dr. Nagy Éva: Elmondta, hogy jövő év júliusában lesz két éves a köztisztviselői kinevezése, 

így csak az őszi szakvizsgára tud bejelentkezni.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Sajnálja, de nem logikus, ha egy köztisztviselőt kineveznek két 

éven belül kell letenni az alapvizsgát. Ez furcsa, hogy két évig kell dolgozni, és utána lehet 

szakvizsgázni.  

 

Kláricz János polgármester: Azért vannak a megítélésbeli eltérések, mert körjegyzőségről van 

szó, és szigorúbbak a szabályok. Jól járt annak utána, hogy két évnek meg kell lenni a 

köztisztviselői kinevezésnek, és utána lehet szakvizsgázni.  

Most az lenne a kérdés, hogy eldöntsék, hogy milyen díjazást szavaznának meg a 

helyettesítésért. A pénzügyi főelőadónak tudnia kell, hogy mit kell tervezni. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Ha van egy jegyző és van helyettese nem tudhatják előre, hogy 

hányszor kell helyettesíteni a körjegyzőt.  

 

Magyar László körjegyző: A köztisztviselő nem úgy végzi el a helyettesítést, hogy csak az 

adott napra kap díjazást, hanem általános helyettes, akkor meghatározott összeget kap érte.  

 

Boda András képviselő: Észrevételezi, hogy miről beszélnek most, mikor az előbb arról volt 

szó, hogy plusz díjazás nincs, most mégis van. 

 

Kláricz János polgármester: Az merült fel menetközben, hogy a helyettesítésért díjazás járna a 

köztisztviselőnek.  

 

Magyar László körjegyző kéri, hogy nézzenek már utána, hogy mennyi lenne a helyettesítési 

díj mértéke.  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs utánanézett, és elmondta, hogy a helyettesítés díja a 

köztisztviselő jelenlegi bérének minimum 25 % -a kell hogy legyen.  

  

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy akkor a bruttó 45.000 Ft többlet kiadás 

lakosságarányos viseléséről lenne szó, erről kellene szavazni.  

Kicsit előre szaladtak, és megkérdezte Dr. Nagy Évát, hogy a helyettesítést elfogadja-e?  

 

Dr. Nagy Éva köztisztviselő: Elmondta, hogy elvállalja a felkérést és a feladatot 

természetesen kihívásnak tekinti. Ha a pénz motiválta volna, akkor nem biztos, hogy Bucsán 

helyezkedett volna el. Azonban szeretett volna a szülőfalujában maradni, és itt tervezi a jövőt 

is. 

  

Willand Péter Lőrinc képviselő: Elmondta, hogy félreértés ne essék, de nem a 20-40 ezer 

forintos díjazással, és a személlyel van a problémája, hanem az egész ügy felvezetésével, és 

lebonyolításával, személy szerint ez ellen van kivetése. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megjegyezte, hogy a későbbiekben nem fordul elő hasonló 

előkészítetlen témafelvetés. 
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Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy az újonnan felvetett napirendet a három 

testület jól kezelte, konfliktus nélkül, higgadtan. 

 

Elmondta, hogy további módosítást kellene elfogadni, bruttó 45.000 Ft-ról van szó, ami a 

díjazást illeti. 

Javaslata az, hogy a Dr. Nagy Éva díjazását 2010. évben illetményének 25 %-ában állapítsák 

meg, melyet a képviselő-testületek lakosságarányosan viseljenek. 

 

Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, a javaslatot elfogadta, és 

Dr. Nagy Éva díjazását 2010. évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a 

képviselő-testületek lakosságarányosan viselnek.  

 

Kovács Mária polgármester: A módosító javaslata az, hogy a Dr. Nagy Éva díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítsák meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viseljenek. 

  

Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, a 

javaslatot elfogadta, és Dr. Nagy Éva díjazását 2010. évben illetményének 25 %-ában 

állapítják meg, melyet a képviselő-testületek lakosságarányosan viselnek.  

 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A módosító javaslata az, hogy a Dr. Nagy Éva díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítsák meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viseljenek. 

  

Kérte a képviselőket, amennyiben az elhangzottakkal egyetértenek kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, a javaslatot 

elfogadta, és Dr. Nagy Éva díjazását 2010. évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, 

melyet a képviselő-testületek lakosságarányosan viselnek.  

 

Magyar László körjegyző: Javasolja, hogy amíg a képesítési feltételnek nem felel meg a 

köztisztviselő addig ugyanolyan feltételekkel kapjon díjazást a helyettesítésért.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Javasolja, hogy ne döntsenek még a 2011-es évre vonatkozóan 

csak a helyettesítésre vonatkozóan, másról ne döntsenek.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy még egy módosításról szíveskedjenek 

szavazni, ami úgy szól, hogy a „2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában 

változatlan marad. 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselőket, hogy még egy módosításról szíveskedjenek 

szavazni, ami úgy szól, hogy a „2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad.” 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a ’2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában 

változatlan marad.” 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, hogy még egy módosításról 

szíveskedjenek szavazni, ami úgy szól, hogy a „2011. évben a helyettesítés a 2010. évi 

formában változatlan marad.” 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában 

változatlan marad. 

 

Kláricz János polgármester: A módosításokkal egybe foglalt határozatot is el kell fogadni, ami 

így hangzik: „A jegyző javaslatára a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek Dr. 

Nagy Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad.” 

 

Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozatot elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

154/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Döntéshozatal Magyar László körjegyző helyettesítéséről  

A jegyző javaslatára, a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek Dr. Nagy 

Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Kovács Mária polgármester 

      Kláricz Jánosné polgármester 

       Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Kovács Mária polgármester: A módosításokkal egybe foglalt határozatot is el kell fogadni, ami 

így hangzik: „A jegyző javaslatára a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek Dr. 

Nagy Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad.” 
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Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozatot elfogadja.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

99/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Döntéshozatal Magyar László körjegyző helyettesítéséről  

A jegyző javaslatára, a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek Dr. Nagy 

Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Kovács Mária polgármester 

      Kláricz Jánosné polgármester 

       Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A módosításokkal egybe foglalt határozatot is el kell fogadni, 

ami így hangzik: „A jegyző javaslatára a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek 

Dr. Nagy Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 

2010. évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad.” 

 

Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozatot elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

67/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Döntéshozatal Magyar László körjegyző helyettesítéséről  

A jegyző javaslatára, a polgármesterek egyetértésével a képviselő-testületek Dr. Nagy 

Évát bízzák meg a jegyző helyettesítésével 2010. november 18. napjától. Díjazását 2010. 

évben illetményének 25 %-ában állapítják meg, melyet a képviselő-testületek 

lakosságarányosan viselnek. 2011. évben a helyettesítés a 2010. évi formában változatlan 

marad. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Kovács Mária polgármester 

      Kláricz Jánosné polgármester 

       Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy ezzel az utólag napirendre felvett és megtárgyalt 

témát a képviselő-testületek megszavazták.  

 

Újból visszatértek „A körjegyzőség feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések 

megtétele” című előterjesztésre.  
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Magyar László körjegyző: Jelezte, hogy az írásban kiadott határozati javaslat módosító 

indítvánnyal egészülne ki.  

 

A módosító indítvány az, hogy „Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

önkormányzattól egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez a létszámhelyhez kapcsolódó 

feladatellátással együtt, 2011. január 01. napjától.  

 

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

aki elfogadja, hogy „Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól 

egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással 

együtt, 2011. január 01. napjától.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

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

aki elfogadja, hogy „Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól 

egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással 

együtt, 2011. január 01. napjától.” 

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

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

aki elfogadja, hogy „Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól 

egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással 

együtt, 2011. január 01. napjától.” 

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a határozat végén újabb módosító indítvány az, 

hogy „A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek pályázati eljárás 

mellőzésével kerüljenek betöltésre.” 

 

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

aki elfogadja a módosító indítványt, mely így szól: „A képviselő testület hozzájárul ahhoz, 

hogy ezen álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre.” 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

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

aki elfogadja a módosító indítványt, mely így szól: „A képviselő testület hozzájárul ahhoz, 

hogy ezen álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre.” 

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, 
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aki elfogadja a módosító indítványt, mely így szól: „A képviselő testület hozzájárul ahhoz, 

hogy ezen álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre.” 

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítvány elfogadta.  

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételével kapcsolatos határozati 

javaslatot immár kiegészítve a módosító indítványokkal egyben is elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

   155/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtétele  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól egy létszámhelyet 

átad a körjegyzőséghez a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011.január 

01.napjától.  

Hozzájárul a körjegyzőségben 4 üres álláshely feltöltéséhez 2011. január 1. napjától.  

Feladatnövekedés miatt 1 fő ügykezelő létszámhellyel bővíti a körjegyzőség bucsai 

székhelyét 2011. január 1. napjától.  

Engedélyezi, hogy Bucsa településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre kerüljön 

(műszaki ügyintézők). 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy 1 fő köztisztviselő (műszaki ügyintéző) 

bérköltségéhez a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei lakosság 

arányosan járuljanak hozzá.  

Engedélyezi, hogy Ecsegfalva településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre 

kerüljön (pénzügyi ügyintézők) bérköltségét Ecsegfalva Község Önkormányzata viseli. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen létszámokhoz a szükséges 

bérköltséget a 2011. évi költségvetési koncepció, és a költségvetés készítésekor 

betervezi.  

Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők felvételével kapcsolatos eljárást saját 

hatáskörében folytassa le. A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek 

pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

       Kovács Mária polgármester 

       Kláricz Jánosné polgármester 

        Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

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

szavazni, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételével egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   100/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtétele  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata egy létszámhelyet átadjon a körjegyzőségnek a létszámhelyhez 

kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011.január 01.napjától.  

Hozzájárul a körjegyzőségben 4 üres álláshely feltöltéséhez 2011. január 1. napjától.  

Feladatnövekedés miatt 1 fő ügykezelő létszámhellyel bővíti a körjegyzőség bucsai 

székhelyét 2011. január 1. napjától.  

Engedélyezi, hogy Bucsa településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre kerüljön 

(műszaki ügyintézők). 

A képviselő-testület hozzájárul, hogy 1 fő köztisztviselő (műszaki ügyintéző) 

bérköltségéhez a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei lakosság 

arányosan járuljanak hozzá.  

Engedélyezi, hogy Ecsegfalva településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre 

kerüljön (pénzügyi ügyintézők) bérköltségét Ecsegfalva Község Önkormányzata viseli. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen létszámokhoz a szükséges 

bérköltséget a 2011. évi költségvetési koncepció, és a költségvetés készítésekor 

betervezi.  

Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők felvételével kapcsolatos eljárást saját 

hatáskörében folytassa le. A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek 

pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Kovács Mária polgármester 

      Kláricz Jánosné polgármester 

       Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételével egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

  

   68/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtétele  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Bucsa 

Község Önkormányzata egy létszámhelyet átadjon a körjegyzőségnek a létszámhelyhez 

kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011.január 01.napjától.  

Hozzájárul a körjegyzőségben 4 üres álláshely feltöltéséhez 2011. január 1. napjától.  

Feladatnövekedés miatt 1 fő ügykezelő létszámhellyel bővíti a körjegyzőség bucsai 

székhelyét 2011. január 1. napjától.  

Engedélyezi, hogy Bucsa településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre kerüljön 

(műszaki ügyintézők). 
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A képviselő-testület hozzájárul, hogy 1 fő köztisztviselő (műszaki ügyintéző) 

bérköltségéhez a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei lakosság 

arányosan járuljanak hozzá.  

Engedélyezi, hogy Ecsegfalva településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre 

kerüljön (pénzügyi ügyintézők) bérköltségét Ecsegfalva Község Önkormányzata viseli. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen létszámokhoz a szükséges 

bérköltséget a 2011. évi költségvetési koncepció, és a költségvetés készítésekor 

betervezi.  

Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők felvételével kapcsolatos eljárást saját 

hatáskörében folytassa le. A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek 

pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Kovács Mária polgármester 

      Kláricz Jánosné polgármester 

       Magyar László körjegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont 

nem volt, az ülést 15,30 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

  Kláricz János                                                           Magyar László  

    polgármester                                                              körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


