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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-4/2011. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. január 18-án (kedden) délután 15,00 órakor megtartott 

együttes nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház, Ecsegfalva, Fő u. 63. 

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Fenyődi Attila képviselő, Harmati 

Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester,, Csányi 

András, Galambos István Sárkány Sándor, Willand Péter Lőrinc képviselők 

 

Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:  

Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó 

László képviselő, Mogyorósi István, Nagy István képviselők  

 

Meghívott: Dr. Magyar László körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Erdei 

Sándor pénzügyi főelőadó 

 

Kovács Mária polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármestereket Kláricz 

Jánosnét és Kláricz Jánost, valamint Bucsa, Kertészsziget és Ecsegfalva települések 

képviselőit. Köszöntötte meghívott munkatársakat Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársat, és Erdei Sándor pénzügyi főelőadót, valamint a körjegyzőt. 

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 7 fő jelen van.  

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

 

 1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége köztisztviselőinek 

egyéb bérjellegű juttatásainak a 2011. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos 

megtárgyalása   

  Előadó: Kláricz János polgármester 
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    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

Kovács Mária 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 pontot 

elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

Kovács Mária polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége köztisztviselőinek egyéb bérjellegű 

juttatásainak a 2011. évi költségvetés tervezésével kapcsolatos megtárgyalását.  

 

Elmondta, hogy a kormány a köztisztviselők béren kívüli juttatásainak mértékét 2011 évre 

bruttó 200.000 Ft-ban maximalizálta. Ettől az összegtől az önkormányzatoknak nem lehet 

eltérni. A mostani ülésen szeretnék eldönteni, hogy ezt az összeget megtartják 200.000 Ft 

bruttó mértékben, vagy ha ennél több lenne, milyen formában ajánlják fel a köztisztviselő 

dolgozóknak.  

Tájékoztatta még a képviselőket, hogy az önkormányzatoknál a közalkalmazottak is 

részesültek a 2010-es évben természetbeni juttatásban. Ecsegfalván ez az összeg 18.000 Ft 

volt havonta, ezt kapták kézhez nettóban, Bucsán 6.000 Ft. A szándékuk az, hogy a három 

önkormányzat egységesítené a közalkalmazottak juttatásait, oly módon, hogy a 

közalkalmazottak egységesen 6.000 Ft-ot kapjanak kézhez.  

Javaslata azt, hogy a köztisztviselők béren kívüli juttatásait a körjegyzőségben bruttó 200.000 

Ft-ban maximalizálják, a közalkalmazottak pedig havonta 6.000 Ft mértékű juttatást kapnának 

kézhez. Azt mindenki tudja, hogy az önkormányzatoknak a 2011-es évben csökkenteni kell a 

dologi, de minden egyéb kiadásait. Úgy véli, hogy plusz pénzbeni támogatást is csak akkor 

kaphat az önkormányzat, ha nincs magasabban meghatározva az adható támogatások mértéke, 

hiszen ha az önkormányzat bőkezűen bánik az adható juttatásokkal, akkor nem lehet jogosult 

egyéb kiegészítő állami támogatásra.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a két polgármester társával már egyeztettek, és 

most úgy tűnik, hogy Ecsegfalva, és Kertészsziget Község Önkormányzata átvenné a Bucsán 

meghatározott 6.000 Ft-os közalkalmazotti juttatást.  

A köztisztviselők esetében 2010-ben 309.000.-Ft volt a természetbeni juttatás, ezt a kormány 

maximalizálta bruttó 200.000 Ft-ban. Ebből az önkormányzat 19 %-os adót kell a 

munkáltatónak befizetni. A megamaradt összeget lehet a köztisztviselőknek felhasználni, bár 

most már minden juttatás adóköteles, nem úgy mint a tavalyi évben, amikor volt adómentes 

juttatás is, mint pl. az internet előfizetés, de ez a része megszűnt. 

Úgy gondolja, hogy a kormány nem véletlenül lépte meg ezt a maximalizálást. A 

híradásokból és a különböző szakmai publikációkból az szűrhető ki, hogy a 2011-es év 

próbatétel lesz az önkormányzatoknak, és kiderül, hogy a kormányzat milyen módon kívánja 
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az önkormányzatokat a későbbiekben finanszírozni. Az önhiki pályázat keretét megnövelték 

32 milliárd forintra, ami most több, mint régebben két pályázati forma együttesen. Bucsa 

esetében elsődlegesen az iskolát tudja ide sorolni, és gondolja, hogy jó eséllyel tudnak az 

iskola forráshiányára az önhiki rendszerben pályázni. Ennek a pályázatnak viszont az az 

alapelve, hogy ha bizonyos területen az önkormányzat adakozik, akkor azt negatívumként 

értékeli az önhiki rendszer.   

Bucsa oldaláról azzal az állásponttal támasztaná alá a döntést, hogy mindenféleképpen le 

kellene mondani a köztisztviselők esetében az elvonás visszapótlásáról. Ha mégis 

visszapótolnák, akkor az önhiki rendszerben biztosan kiütközne, és nem tudna az 

önkormányzat pályázni. Javaslata tehát az, hogy a közalkalmazottaknál maradjon az 

önkormányzat a 6.000 Ft-.nál, a köztisztviselőknél pedig a maximalizált összegnél. Bár a 

közalkalmazottak jutatása is 19 %-os adózás alá esik, így itt is elvonás jelentkezik, úgy mint a 

köztisztviselőknél. Tehát nem mondható az, hogy a közalkalmazottaknál a tavalyi évhez 

képest szinten tartás van, a köztisztviselőknél pedig elvonás. Ha maradnak a tavalyi szinteken, 

akkor igazságosan cselekszenek, bár mindként szférában elvonások történtek. Sajnos a 2011-

es év nem az az év, amikor megszorítások mellett, látott célkitűzések mellett az önkormányzat 

a forrásokat vissza tudná pótolni. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Most a körjegyzőséget tárgyalják, ahol csak köztisztviselők 

vannak, közalkalmazottak nincsenek. Kertészsziget Község Önkormányzata is adott a 

közalkalmazott dolgozóinak a tavalyi évben természetbeni juttatást. Volt ugyan elképzelése 

arra, hogy a helyzetet hogyan kezeljék, hiszen megszerzett jogokat nem szép dolog elvenni. 

Az ország tavaly is nehéz helyzetben volt, amikor a cafetériát kigondolták, és most is nehéz 

helyzetben van. Fontos az önkormányzatoknak, hogy belekerüljenek az önhiki támogatás 

rendszerébe, ami 12 milliárd forint volt, most pedig 32 milliárd forint lesz, tehát majdnem 

megháromszorozódott. Az államtitkár elmondta, hogy az önhiki prioritásai lesznek a 

közüzemi számlatartozások, a kötelező feladatokhoz a pótnormatíva, valamint minden 

pályázatot könyvvizsgálóval meg fognak vizsgáltatni, illetve tanácsokat adnak a 

gazdálkodással kapcsolatosan. Véleménye szerint a három községből egyiknek sincs 

szükséges gazdálkodással kapcsolatos tanácsadásra. A kormánynak az a célja, hogy 

megállítsák azokat a folyamatokat, hogy felelőtlenül hitelt vegyenek fel az önkormányzatok.  

Sajnálja a dolgozókat, hogy a kormányzat elvette tőlük a százezer forintot, de ha most 

valamilyen szinten kompenzálják, nem fogják jó néven venni az önhiki pályázatok 

benyújtásakor.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy kipótolhatnák a köztisztviselőknek ezt a százezer 

forintot, de az önhiki támogatást biztosan csökkentenék ezzel a tétellel.  

Előbb utóbb megtalálnák a forrását, de ezt a tételt nem lehetne szembe állítani az önhiki 

pályázattal. Ha valaki úgy gondolkozna, hogy mégis abba az irányba tereljék a döntést, és 

irányozzanak elő a kompenzálásra, akkor kéri, hogy a forrást is nevezzék meg hozzá.  

 

Kovács Mária polgármester: Megkérte a bucsai könyvelőt Zsombok Gyulánét, hogy 

szíveskedjen tájékoztatást adni arról, milyen lehetőség lenne arra, hogy a dolgozóknak oda 

lehetne adni a hiányzó cafetériát, illetve, milyen más lehetőség lenne még a kompenzálásra?  

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy a koncepcióhoz képest, most 

megtakarítás van, hiszen a cafetériát bruttó 309 ezer forintban állapították meg, ami most 

lecsökkent. A koncepció a nagyobb összeggel lett elfogadva, ezért van maradvány, ami  

Bucsánál 1.439.000 Ft-ot, Ecsegfalvánál 552.000 Ft-ot, Kertészszigetnél 329.000 Ft-ot jelent 

bruttóban. Lehetőség nyílna arra is, hogy minősítés után a köztisztviselőknek illetmény 
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eltérítést lehetne béremelésként adni. Erre, ha átlagosan számolnak is, (bár tételen is 

kigyűjtötték) akkor az már több százezer forint kihatással járna. Az illetményemelés tartós 

kötelezettség vállalás, valamint egyik dolgozó sem örülne, ha jövő januárban nem kapná ezt 

az összeget a bérével. Ezt a kötelezettségvállalást nem javasolja, nem hiszi bármelyik 

önkormányzat is fel tudná vállalni. 

Egyéb juttatások kedvezményes, és nem kedvezményes adózású juttatások vannak. Ami még 

adható lenne a dolgozóknak a minimálbér összegének megfelelő ajándékutalvány, évi három 

alkalommal, de ez már magasabb adózású. Ezeket a tételeket a költségvetésbe szerepeltetni 

kell, és látható, hogy mit takar. Az önhiki elbírálásnál nagyon jól tudják, hogy mi mit takar, a 

béren kívüli juttatások sora ezt mutatja. Ami még ide sorolható adható juttatás minden béren 

kívüli és meghaladja a koncepció szerinti pénzmaradványt. Jutalmat nem javasol a 

költségvetésbe beállítani, mert akkor az önhiki támogatásra pályázatot benyújtók nem is 

tervezhetnek jutalmat. Összefoglalva elmondta, hogy nem javasolja a köztisztviselőknek a 

béren kívüli juttatás tavalyi évihez történő igazítását. 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy az elhangzottakat törvényi hivatkozással 

támasztaná alá. A köztisztviselői törvény azt mondja, hogy a köztisztviselő bér illetményből 

és pótlékból áll. A Ktv. 44/A.§. b.) pontja szerint a körjegyzőség köztisztviselői az 

önkormányzatok által megadható és vissza nem vonható 20 %-os alapilletmény eltérítést 

megkapták a dolgozók. Ezen kívül csak akkor jogosultak bárminemű pótlékra, ha 

nyelvvizsgát tesznek, vagy magasabb képesítést szereznek, vagy ha az évek szerinti 

előresorolásba kerülnek. Ezeket az önhiki pályázat rendszere elfogadja, és kezeli. Az utóbbi 

időben felmerült az, hogy újabb változtatás kerül a Ktv-be, hogy évente lehetne adni, vagy 

elvenni a dolgozóktól illetményt, de ezt a pénzügyes munkatárs elmondta, és nem javasolnák. 

Így csak azt a juttatást javasolná, amit a kormány cafetéria juttatásként megad.  

 

Kovács Mária polgármester: Megkérdezte a jelenlévő képviselőktől, hogy a munkahelyeiken 

kapnak-e valamilyen cafetériához hasonló juttatást?  

 

Néhány válaszból összefoglalta Kovács Mária polgármester asszony, hogy van aki 4.500 Ft-ot 

kap, de több helyen nincs ilyen juttatás, vagy volt, de megszűnt.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy hozzanak határozatot is az elhangzott és 

összegzett közös álláspontról, mivel a 2011 évi költségvetés tervezésénél ezt figyelembe kell 

venni. A körjegyzőségben 200.000 Ft-ban tervezhető a köztisztviselők cafetéria juttatása. 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy a körjegyzőség 2011. évi költségvetését ennek 

megfelelően módosítani kell. Az az egységes állásfoglalás alakult ki, hogy a 2011 évi 

költségvetésben a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban tervezhető, illetve egyéb illetmény 

eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a jelenlévő képviselőket, hogy fogadják el a határozati 

javaslatot.  

Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja hogy a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011 évi költségvetésében a cafetéria juttatás 200.000 Ft-

ban tervezhető, illetve egyéb illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  



 5 

 

   6/2011.(01.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

köztisztviselőinek egyéb bérjellegű juttatásainak a 2011. évi költségvetés tervezésével 

kapcsolatos megtárgyalása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011 évi költségvetésében 

a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban tervezhető, illetve meghatározza, hogy egyéb 

illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal, és 2011. február 15. 

   

Kláricz János polgármester: Kérte Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testületének 

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségében a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban 

tervezhető, illetve egyéb illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   6/2011.(01.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

köztisztviselőinek egyéb bérjellegű juttatásainak a 2011. évi költségvetés tervezésével 

kapcsolatos megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011 évi költségvetésében 

a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban tervezhető, illetve meghatározza, hogy egyéb 

illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal, és 2011. február 15. 

  

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségében a cafetéria juttatás 200.000 

Ft-ban tervezhető, illetve egyéb illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem 

tervezhetőek.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   6/2011.(01.18.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

köztisztviselőinek egyéb bérjellegű juttatásainak a 2011. évi költségvetés tervezésével 

kapcsolatos megtárgyalása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011 évi költségvetésében 

a cafetéria juttatás 200.000 Ft-ban tervezhető, illetve meghatározza, hogy egyéb 

illetmény eltérítések a kötelezően járón felül nem tervezhetőek.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal, és 2011. február 15. 
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Kovács Mária polgármester: Kláricz János polgármester úrtól kérdezett a szociális 

programmal kapcsolatosan. Úgy hallotta, hogy lesz egységes program a körjegyzőségen belül, 

a kistérség fogja biztosítani. Ha ez meg lesz, akkor Ecsegfalva Község Önkormányzata nem 

vásárolná meg azt a programot, amit eddig használtak. 

 

Kláricz János polgármester: Válaszában elmondta, hogy hamarosan meglesz az egységes 

szociális program, az oktatását is el fogják végezni. Február hónap elején, közepén fogják ezt 

a rendszert indítani. Így egyetért azzal, hogy Ecsegfalva is ezt a programot használja, ne 

vásároljon másikat.  

 

Kovács Mária polgármester: Megköszönte a választ, és reméli, hogy beindul az új program, 

egységes programot használjanak a körjegyzőségen belül. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy olyan információk birtokába jutott, (szeretett 

volna erről hamarabb jelzést kapni a jegyző úrtól) hogy Dr. Magyar László körjegyző úr több 

településen is beadta pályázatát, jegyzői állásra. Az információk teljesen hitelesek, mert azok 

mondják, ahova beadta a pályázatát a körjegyző úr. 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Egyenlőre nem kívánt ilyen nyilatkozattételbe bocsátkozni. 

Annak idején rákérdezett a maga részéről is a polgármester úrtól a továbbiakat illetően. Sem 

nem tud, se nem akar válaszolni, hogy mi lesz. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy személy szerint olyan fogalmazódott meg benne, 

hogy ha hosszabb távú elképzelései vannak, akkor nem biztos, hogy ezt közösen kívánja 

elvégezni. Valamilyen szinte egy ilyen dolog bizalom vesztéssel jár. A jegyző úr nem osztotta 

meg a szándékát, hogy máshol képzeli el a jövőjét. Valóban rákérdezett a körjegyző úr arra, 

hogy milyen szándék van a további foglalkoztatással kapcsolatosan, és a válaszban el is 

mondta, hogy nincs olyan szándék, hogy nem kívánja alkalmazni. Ezzel szemben mégis ezzel 

találja szembe magát, hogy a jegyző úr másfelé tekinget. Neki ez furcsa, nem így intézné az 

ügyeit. 

Javasolni fogja, hogy a későbbiekben erről még beszéljenek, a polgármesterek egyeztessenek, 

mert az az elképzelése, hogy stabil közigazgatásra van szükség mindenképpen. Valamint a 

képviselőknek is tudniuk kell erről.  

 

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy a saját maga esetében is, amikor 

polgármesternek jelöltette magát a meglévő munkahelyén bejelentette szándékát. Gondolja, 

hogy Kláricz János polgármester úr is a szándékra gondol, hogy a vezetőnek jelezni kellett 

volna.  

 

Kláricz János polgármester: Két hete van erről a szándékról tudomása, és biztosan tudnának 

okokat felsorolni mindkét oldalról, de neki ez emberileg nem megfelelő, ez bizalmi dolog 

lenne. 

           

Biró Endre képviselő: Véleménye szerint, ha a dolgozó állás keres magának, akkor be kell 

jelentenie a munkáltatónak, bár nem biztos, hogy feltétlen azt jelenti, hogy tovább megy, lehet 

hogy éppen azért marad ott. A munkát ugyanúgy el kell végezni, amíg ott dolgozik. Ha a 

vezetőség tudja, hogy erre számítani kell, akkor úgy készülnek fel rá. Erről tudnia kell a 

vezetőségnek, a testületnek, a dolgozóknak. Ezt fel kell vállalni, ha valóban így van, nem 

szégyen ez.  
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Dr. Magyar László körjegyző: Nem kíván magyarázatot tenni, és nyilatkozatot tenni. 

 

Kláricz János polgármester: A mostani párbeszéd is itt abban erősíti meg, hogy igaza van 

abban, hogy ezzel a dologhoz így kell hozzáállania. Ez a testület fogja eldönteni, hogy mi 

legyen a későbbiekben. Lehet, hogy minden hirtelen van, és nem lett átgondolva.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: Lehet, hogy hirtelen van, lehet, hogy nem lett átgondolva, 

másrészt senkit nem akar megbántani.  

 

Kláricz János polgármester. Két hete várom, hogy jelzést kapok erről a szándékról, hogy erre 

később lehet számítani. 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Volt sok minden, pro és kontra, bizalom ide, bizalom oda. 

Nem óhajt most ezen változtatni.  

  

Kláricz János polgármester: A képviselők is képbe kerültek, így valamennyi információ 

eljutott hozzájuk, mert a körjegyző úr nem cáfolja meg a hallottakat. 

 

Harmati Gyula képviselő: A maga részéről őszinte lesz, és a jegyző őr szemébe mondja, hogy 

örülne annak, ha a körjegyző úr munkahely keresése sikeres lenne. Félretéve azt, hogy 

nincsenek jó viszonyban. Azokat a véleményeket tudja mondani, amit az emberektől hall. 

Mint képviselőnek az a dolga, hogy képviselje a lakókat, akik folyamatosan jönnek a 

problémáikkal és folyamatosan azt hallja az emberektől, hogy nem bíznak a körjegyzőben. 

Egy község első emberének, a köztisztviselők főnökének kellene, hogy elnyerje az emberek 

bizalmát. 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Nem kíván rá reagálni.  

 

Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy szeretné, ha megerősítené most a képviselő-testületi 

ülésen is Kláricz János polgármester úr, ha a bucsai honlap a lehető leghamarabb beindul.  

Az embereknek kell a hiteles, gyors információ. Felajánlotta a bucsai honlap beindulásáig a 

saját honlapját, ahol hiteles információkat lehet közzé tenni, és tájékoztatni a lakosokat. 

 

Mogyorósi István képviselő: Az a véleménye, hogy amikor Bucsán volt az ülésük a 

körjegyzőség megalakításáról, őszintén mondja, hogy több képviselő inkább lett volna a 

körjegyző ellen. Pontosan nem tudja, hogy miért. Most viszont elvárható lett volna, hogy a 

körjegyző úr bejelentse, hogy munkahelyet keres, mind a polgármestereknek, mind a 

képviselőknek. 

 

Csányi András képviselő: A maga részéről az információról nem hallott sehonnan, de az ilyen 

dolog már bizalom vesztéssel járhat a munkáltató felé. Egyetért Kláricz János polgármester 

úrral ahogyan megfogalmazta. Szólni kellett volna. Egy körjegyzőség munkáját, három 

település közigazgatását nem lehet egyik napról a másikra itt hagyni, és átállni, nem mehet a 

munka rovására. Nem akar ítélkezni, de taktikai hiba van, és bizalom vesztés következhet be.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy mikor lesz a következő ülés.  

(Válasz: amikor szükség lesz rá.) Mert javasolja, hogy a következő együttes ülés napirendjei 

közé vegyék fel a körjegyző kérdését.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Biró Endre képviselővel ért egyet. Azt gondolja, hogy bár nem 
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tudja, hogy konkrétan hova adta be a jelentkezését a körjegyző, de mindenképpen szólni 

kellett volna. Ha mégis nem megy el, és előtte szólt volna, nagyobb lett volna a megbecsülés. 

Bármilyen emberi dolog is szóba jöhet, hogy miért akar elmenni a körjegyző. Elmondta, hogy 

a maga részéről semmilyen problémája nincs vele. Jobban járt volna, ha szólt volna a három 

polgármesternek. Olyan helyről kapták az információt, ahová a jegyző beadta a pályázatát, és 

ahol olyan személy dolgozik akinek a szavában megbíznak.  

A Harmati Gyula képviselő úr javasolja is, ezzel is egyetért, hogy vegye napirendre ezt a 

kérdést a három képviselő-testület és beszéljék meg. Nem is érti, hogy ezt nem tudták már 

megbeszélni Bucsán. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy várta a jelzést a jegyző úrtól ezzel kapcsolatosan, 

mert két hete van az információ a birtokában. Úgy érzi, hogy kezdi rátenni a munkára is a 

pecsétjét. A maga részéről tud csak nyilatkozni, de valami megváltozott. A képviselő-

testületeknek meg kell beszélni, és meg kell beszélni a körjegyző úrral is. A polgármester és a 

jegyző kapcsolata is teljes bizalmi kapcsolat, ami az esetükben csorbult. 

 

Harmati Gyula képviselő: Most saját ülése nem lesz a bucsai testületnek, így most szeretné 

megkérdezni a polgármester urat. Felháborodott szülők fordulnak hozzá, és joggal 

felháborodottak, hogy amikor a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot megszavazta a testület, 

nem lett eléggé nyilvánossá téve, meghirdetve, így olyanok nem jutottak hozzá, akik 

jogosultak lettek volna rá. Mivel a polgármester úr a változás programjával kampányolt, 

szeretné, ha megkeresnék, és megneveznék a felelőst, és nem lenne az ügy szőnyeg alá 

söpörve. Komoly pénzekről van szó, és akár évekre szóló támogatásról. A mai világban 

minden forintra szükség van, főleg több gyerekes családoknál. Ezek a diákok azért nem 

kaptak, vagy kaphattak támogatást, mert nem tudtak róla, hogy van ilyen támogatás.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy irányába is volt megkeresés, hogy valóban 

szociális tekintetben maximálisan rászorultak részéről is merültek fel ezzel kapcsolatosan 

igények. Napirendre fogják venni, és megbeszélik. 

 

Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy ha a diák nem érdeklődik, sem az önkormányzatnál, 

sem egymástól, és a pályázat fent volt a saját honlapján is, akkor a felelősség a diákon, a 

szülőkön is rajta van. Nem tudja ki a felelős, de ez az ő mentségükre van. 

 

Kovács Mária polgármester: A főiskolásoknál a tanévet azzal kezdik, hogy elmondják, hogy 

nézzenek utána a diákok a Bursa Hungarica pályázatnak. Kisebb településen, mint Ecsegfalva 

még körbe is telefonálták a főiskolásokat, bár nem hiszi, hogy ez nagyobb településen 

kivitelezhető.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: Kicsit olyan színezete van a dolognak, mintha nem megfelelő 

módon lett volna a pályázat szervezve. A pályázati kiírás az önkormányzat hirdetőtábláján, 

honlapján közzé volt téve. Szóbeli tájékoztatás is történt, valamint olyan adminisztrációs 

segítségnyújtás, amit vagy személyesen, vagy telefonon tettek meg. 

A pályázattal kapcsolatos rendelet alkotás szövegtervezete készen van, a képviselők is 

véleményezhetik. Ez még valóban hiányzik, a többi része megvalósult.  

 

Harmati Gyula képviselő: Sajnos fiatalok maradtak ki ebből a támogatásból. Nem magyarázat 

az sem, hogy általában a fiatalok interneteznek. Nagy hiányossága az is az önkormányzatnak, 

hogy nincs olyan adata, hogy hány főiskolás van Bucsán. Azzal is egyetért, hogy Bucsán meg 

kell valósítani mihamarabb a nyilvánosságot. 
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Csányi András képviselő: Megdöbbenéssel hallja, hogy Bucsán eddig még nem volt Bursa 

Hungarica pályázat. Megkérdezte a jegyző urat, hogy a Ecsegfalva tekintetében, ha már 

felemelték az önhiki pályázat keretét, Ecsegfalva adott-e már be önhikis pályázatot, és milyen 

eredménnyel? 

 

Dr. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy nem volt önhikis pályázata Ecsegfalvának, 

mert olyanok voltak a feltételek, aminek az önkormányzat nem felelt meg. Az egyéb 

kiegészítő támogatásra nyújtott be pályázatot. A feltételeket nem a jegyző határozza meg, 

hanem a Magyar Államkincstár az önkormányzat beszámolójának adataiból akár első 

ránézésre meg tudja állapítani, hogy az önkormányzat reménnyel, vagy teljesen reménytelenül 

indul az önhikis pályázaton. Az elmúlt 5 évben nagyon kevés önkormányzat felelt meg ennek 

a pályázati kiírásnak. Gyakorlatilag csak a működési forráshiányt vették figyelembe, csak a 

kötelező kiadásokkal számoltak. A belügyes kiegészítő támogatás volt ami engedett némi 

enyhítést az önhikihez képest.  

 

Kovács Mária polgármester: Ha pozitív egyenleget mutat a pénzforgalmi számla, már nem 

kaphat az önkormányzat támogatást.  

 

Erdei Sándor pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy ez a működésképtelen önkormányzatok 

egyéb támogatása című pályázata volt Ecsegfalvának. 

 

Harmati Gyula képviselő: Megköszönte a vendéglátást. 

 

Kovács Mária polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Elmondta, hogy a fennmaradt napirendi pontot egy későbbi időpontban fogják megtárgyalni, 

előre megbeszélt időpontban, ezzel kapcsolatosan később egyeztetnek.  

 

Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem volt, megköszönte a 

részvételt, és az ülést 16,30 perckor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                           Dr. Magyar László  

    polgármester                                                                  körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


