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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-4/2012. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 8-án (szerdán) délután 13,30 

órakor megtartott rendkívüli együttes nyilvános üléséről. 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, 

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

Távol maradt: Biró Endre 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: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Koczka Istvánné 

iskola igazgató 

  

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

valamint Bucsa és Kertészsziget települések képviselő-testületének tagjait. 

Köszöntötte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, a pénzügyi munkatársat Balázs Ferencnét, valamint 

Koczka Istvánné iskola igazgatót. 

 

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: 

 

Napirendi pont: 

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

és Óvoda 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és elfogadása 

   Előadó: Kláricz János polgármester 

     Kláricz Jánosné polgármester 

  

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

kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontot elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi 

költségvetésének megtárgyalása és elfogadása. 

Elmondta, hogy az írásban kiküldött anyagot a képviselők megkapták.  

Megkérdezte a képviselőket kinek kérdése, hozzászólása?  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Az iskola létszámában szeretne módosítást kérni. A 

tantárgyfelosztásban egy üres álláshellyel dolgoznak, de túlórát nem terveztek az üres 

álláshelyre, mert a túlórára a gyesen lévő kolleganő álláshelyét hagyták. Jelenleg 35,1 fővel 

dolgozik az iskola, és plusz egy fő létszámot, azaz 36,1 főt kellene elfogadni, és szerepeltetni. 

Kéri a képviselő-testületet a módosításra. 

 

Kláricz János polgármester: Ebben a témában már egyeztettek két alkalommal is, lényegében 

amit tavaly augusztusban elfogadtak a testületek tantárgyfelosztást, ennek a kérésnek az az 

alapja. A költségvetésben a 4. sz. melléklet tartalmazza az iskola létszámadatait. Támogatja a 

kérést, és a létszámot javasolja egy fővel emelni, 35,1 főről 36,1 főre.  

 

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

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, 

hogy Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézményé és Óvoda 2012. évi költségvetésében a létszámadatot 36,1 főben állapítja meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az iskola 2012. évi költségvetésében a létszámadatot 36,1 fővel. 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményé és Óvoda 2012. évi költségvetésében a 

létszámadatot 36,1 főben állapítja meg. 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta az iskola 2012. évi költségvetésében a létszámadatot 36,1 fővel. 

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy a művészeti oktatással kapcsolatosan felvett 

pedagógusok munkaviszonya meddig fog tartani.  
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Koczka Istvánné iskola igazgató: A művészetoktatást tanító pedagógusok munkaviszonya 

határozatlan idejű.  

   

Kláricz János polgármester: Egy éven belül változások lesznek az iskola fenntartásában. Az 

állam átveszi a fenntartást. Ha a gyes-en lévő kolleganő vissza kíván majd jönni dolgozni, azt 

majd akkor fogják tudni megoldani, vagy megszűntetni, de nem fog ez problémát okozni már 

akkor az önkormányzatnak, mert akkor már az állam fenntartásában lesz az iskola.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Az a meglátása, hogy kevesebb az önkormányzati támogatás 

a tavalyinál az iskola irányába.  

 

Kláricz János polgármester: Azokat a kiadásokat a dologi kiadásoknál minimálisra 

csökkentették, ahol szeretne az önkormányzat az önhiki-re pályázatot benyújtani. Ennek ez 

volt a célja.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: A 2011 novemberben elfogadott koncepcióhoz képest több 

mint 3 millió forinttal csökkent az iskola költségvetése, illetve további egy fő dajka bérét egy 

évig a munkaügyi központ támogatja, így összesen 5 millió forinttal kevesebb az iskola 

költségvetése a koncepcióhoz képest.  

 

Kláricz János polgármester: Már az előzetes tájékoztatás alapján elmondhatja, hogy az önhiki 

pályázaton szeretne részt venni az önkormányzat.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Megállapította, hogy nagyon drága a tanintézmény. Az 

iskolabusz üzemeltetése kiadásait ha nem ide sorolják be, akkor is sokba kerül.  

Az iskolával kapcsolatosan azt hangoztatják, hogy megtartják a tagintézményt. Sajnos 

Kertészsziget esetében nagyon kevés a gyereklétszám, és főleg töviskesi gyerekek vannak, de 

Töviskes közigazgatásilag Szeghalom városhoz tartozik. Ezt majd biztosan később döntik el 

az átalakulás alkalmával.  

 

Kláricz János polgármester: Maga a tanmenet 2013 szeptemberig nem fog változni, csak 

azután. Most még sajnos senki nem tudja megmondani, hogy Kertészsziget község esetében 

hogyan alakul az iskola működése.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Ha a töviskesi gyerekeket nem kell szállítani, csak a 

kertészszigeti gyerekeket Bucsára, akkor azok a tanulók beférnek a mostani iskolabuszba, és 

megoldható lesz az átszállítás. 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Sajnos Bucsán is csökken a gyereklétszám, még a 

kertészszigeti tanulókkal együtt sem kell csoportot bontani.  

 

Kláricz János polgármester: Még nem tudják, hogy hogyan fogják normatíva szintjén 

támogatni az iskolát.  

A kistérségek működtetésében biztosan megmarad a szociális intézmény közös fenntartásban 

való működtetése, de plusz normatívákra nem nagyon lehet számolni.  

A társuláskor az ösztönzés alapja a pénz volt.  

 

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

hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. 

évi költségvetését elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

                                    6/2012. (02.08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetésének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi 

költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetését elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

                                    9/2012. (02.08.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2012. évi költségvetésének elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2012. évi 

költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való szíves részvételét, és az ülést 14,30 perckor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


