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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-39/2013. iktatószám 

 

39. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án (szerdán) délután 14,00 

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, Harmati Gyula, 

Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Távol maradt: Biró Endre, Fenyődi Attila képviselők 

 

Kertészsziget Község Önkormányzata részéről: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi 

Erzsébet alpolgármester, Czakó László, Mogyorósi István, Nagy István képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyt Kláricz Jánosnét, 

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva jegyzőt. 

  

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok: 

 

1./  Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az 

etikai eljárás szabályainak elfogadása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

    Dr. Nagy Éva jegyző 

  

2./ Egyebek 

   

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  
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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.  

 

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 pontot elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai 

Alapelveinek, és az etikai eljárás szabályainak elfogadása 

 

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

Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az etikai eljárás 

szabályainak elfogadását. 

Jogszabály teszi kötelezővé azt, hogy hivatásetikai szabályzatot kell elfogadni, amely az 

eljárás rendjét magában foglalja. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e a kérdésük, 

hozzászólásuk? 

 

Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a 4. pont alatt, abban a részben, ahol a: 

 „jegyző esetében a vizsgálatot a következő bizottság végzi:  

elnök: Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának elnöke, 

tagok: a képviselő-testület tagjaiból 2 fő a polgármester kijelölése alapján.” szövegrészben  

nem hangzana szebben, ha a „felkérése” szót használnák?  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: El kell dönteni azt, hogy testálnak-e a polgármesternek hatáskört, vagy 

nem. Úgy gondolja, ha ez a polgármester hatásköre, akkor ebben az esetben a kijelöl szó 

megfelelő, illetve ha nem így fogalmaznak, akkor úgy tűnik a hatáskör sem az övé. Ebben 

nyilatkozzon a polgármester úr, hiszen a jegyző személyéről van szó. 

 

Kláricz János polgármester: Lehet, hogy szebben hangzana az a szó, hogy „felkér”, de ilyen 

szempontból a polgármesteri hivatással a személy kijelölése egy felvállalandó feladat. Ettől 

függetlenül visszautasíthatja a képviselő a kijelölést, és persze megelőzheti egy beszélgetés is 

azt, hogy a kijelölt személy elvállalja-e a feladatot, vagy nem, hiszen nem kényszert 

alkalmaznak. Mégis úgy gondolja, hogy hagyják meg a kellő határozottságot az ügyben, és a 

„kijelöl” szót hagyják meg. Reméli, hogy nem lesz ilyen lefolytatandó vizsgálat. Úgyis 

egyértelműen egyeztetés lesz a kijelölés előtt. 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A szabályzatban a kijelöl szót használják, de ez akár 

felkérést is jelenthet. 

 

Közben megérkezik Biró Endre képviselő, így Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete létszáma 5 főről 6 főre emelkedik, és a szavazatok száma is 5-ről 6-ra nő. 
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Faluházi Sándor alpolgármester: Ha valaki ezeknek az etikai alapelveknek nem felel meg, az 

azt sugallja, hogy már a feladatát sem láthatja el a köztisztviselő. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A köztisztviselők esetében időről időre a testület 

teljesítménykövetelményt tárgyal, illetve az alapján félévente teljesítménykövetelmény 

meghatározás van, minősítés van éves szinten, illetve félévente teljesítményértékelés. Aki 

ezeknek az etikai alapelveknek nem felel meg, akkor az már a teljesítményértékelésen is, és a 

minősítésen is látszik. Ott már komoly probléma van. Az utóbbi időkben nem voltak ilyen 

problémák.  

 

Kláricz János polgármester: Az etikai szabályzatot elfogadásra javasolta. Megkérdezte, hogy 

van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az etikai 

eljárás szabályairól szóló szabályzatot.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

117/2013. (XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az 

etikai eljárás szabályainak elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az eljárás szabályait az 

1.melléklet szerinti szabályzatba foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az etikai 

eljárás szabályait 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

69/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveinek, és az 

etikai eljárás szabályainak elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Közös Önkormányzati 

Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelveket és az eljárás szabályait az 

1.melléklet szerinti szabályzatba foglaltaknak megfelelően – jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző 

Határidő: azonnal 
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2. Egyebek 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a kormány híradásaiból újabb 

adósságkonszolidáció tervezetről hallottak. Az előző évi konszolidációnál a cél az volt, hogy 

az önkormányzatok ne vállaljanak nagyobb hitelfelvételt.  

 

Előzetesen Bucsa esetében kb. 3,6 millió forintot, Kertészsziget Község Önkormányzata 

esetében 900 ezer forintot jelenthet a konszolidáció. Törekszenek a legpontosabb információk 

megszerzésére, és a szükséges határozatok meghozatalára. 

 

Megkérdezte a jelenlévőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és az ülést 14,15 órakor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                  jegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


