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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

773-39/2010. iktatószám 

 

39. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án (csütörtökön) délután 

15,30 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 

 

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, Balázs Ferencné 

pénzügyi főelőadó 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt 

Kláricz Jánosnét, Kertészsziget és Bucsa települések képviselőit. Köszöntötte a meghívott 

munkatársakat Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, és Balázs Ferencné pénzügyi 

főelőadót, a körjegyzőt, valamint az érdeklődő lakosságot.  

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

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

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

Intézmény és Óvoda intézménynél szervezési intézkedések megtétele 

Előadó: Kláricz János polgármester 

     Kláricz Jánosné polgármester 

 

Kláricz János polgármester: A napirendet levétetni javasolt, mivel a téma az ülés idejéig nem 

kíván tárgyalást.  
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Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pont levételét 

elfogadja.  

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

tartózkodás nélkül a napirendi pont levételét elfogadja. 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pont levételét elfogadja. 

 

Kláricz János polgármester: Napirendre javasolta felvenni a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési 

koncepciójával kapcsolatos egyeztetést.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pont felvételével egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül a javasolt napirendi pontot elfogadta.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Napirendre javasolta felvenni a Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi 

költségvetési koncepciójával kapcsolatos egyeztetést.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pont felvételével egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül a javasolt napirendi pontot elfogadta.  

 

 

1. napirendi pont: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciójával 

kapcsolatos egyeztetés. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Elmondta, hogy a kiadott napirendi pont ugyan elmaradt, de a 

2011. évi költségvetési koncepció amely az iskola működtetésére vonatkozik nagyon 

forráshiányosnak látszik, közel négymillió forint.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy Bucsa községben sem jobb a helyzet, arányaiban 

nagyobb.  

 

A képviselő-testület és a jelenlévő pénzügyi főelőadók megbeszélték, hogy hogyan változik a 

finanszírozás, csökken a gyereklétszám, a dologi kiadások és bérek, egyéb jutalmak kifizetése 

adott.  

 

Magyar László körjegyző: Megjegyezte, hogy vannak még a költségvetési törvény 

előterjesztésében is hiányosságok, reméli, hogy a közoktatási feladatok finanszírozását nem 

hagyja a kormány ennyire forráshiányosan. 

 

A pénzügyi főelőadó elmondta, hogy az állami normatíva a mostani számítások szerint még a 

pedagógusok bérét sem fedezi, nem hogy a dologi és egyéb kiadásokat. 
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A képviselő-testületek azon álláspontra jutottak, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel 

készítik el a közös fenntartású közoktatási intézmény 2011. évi költségvetési koncepcióját. A 

tavalyi évhez képest 17 millió forint növekmény látszik, amivel az önkormányzatoknak ki 

kell pótolniuk az iskola állami normatíváját.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megjegyezte, hogy még az is terhelni fogja az iskolával 

kapcsolatos foglalkoztatásokat, hogy a közcélú foglalkozatást január hónapban nem valószínű 

hogy támogatják, és állandó foglalkozatott pedig nincs az intézményeknél.  

 

Kláricz János polgármester: Mivel a képviselő-testületek gondolat ébresztésként és közös 

beszélgetésként tárgyalták a napirendet, így azt egyeztetésként elfogadják, határozatot nem 

hoznak.  

 

Megköszönte az ülésen való részvétel és mivel a kettes 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  


