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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

773-43/2010. iktatószám 

 

43. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) délután 16,00 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, 

Fenyődi Attila képviselő, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő. 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

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

Péter Lőrinc képviselők 

 

Távol maradtak: Boda András, Galambos István, Sárkány Sándor 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, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó, Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatárs 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat 

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

képviselőit. Köszöntötte meghívott munkatársakat Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné 

pénzügyi főmunkatársakat, a körjegyzőt. 

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 4 fő jelen van.  

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

van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 
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 1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves beszámolója  

  Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kovács Mária polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetési koncepciója 

 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 4 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: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 

háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót. Az előterjesztést a képviselők írásban 

megkapták. 

Röviden ismertette a körjegyzőség 2010. évi költségvetés háromnegyedéves beszámolójának 

sarokszámait.  

 

Kérte a jelenlévő képviselők szíves kérdéseit, hozzászólásait.  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt szavazást rendelt el.  

 

Kérte Bucsa Község Önkormányzat képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról szóló pénzügyi 

beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   196/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2010. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról  
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az e jegyzőkönyvhöz 

csatolt részletezés szerint elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

   

Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat képviselő-testületének 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 

háromnegyedéves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

123/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról  

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az e jegyzőkönyvhöz 

csatolt részletezés szerint elfogadja.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat képviselő-

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. évi költségvetésének 

háromnegyedéves végrehajtásáról szóló pénzügyi beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   80/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2010. 

évi költségvetésének háromnegyedéves végrehajtásáról 

Kertészssziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a körjegyzőség 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót az e jegyzőkönyvhöz 

csatolt részletezés szerint elfogadja.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal  

 

 

2. napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2011. évi költségvetési koncepciója 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját.  

Elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Kláricz Jánosné polgármester: Szeretné elmondani, hogy annak ellenére, hogy olyan közös 

döntéseket hoztak a testületek, hogy lesz a körjegyzőnek helyettese, valamint lesz közös 

műszaki ügyintéző, mind a három településnek kevesebb lesz a körjegyzőségi hozzájárulás 

mértéke, a tavalyihoz képest.  

 

Zsombok Gyuláné műszaki főmunkatárs: Egyrészt azért van így, mert a háromnegyedéves 

teljesítéshez viszonyítva a dologi kiadásokat a három település kevesebbre teljesítette, mint 

ahogy tervezve volt, másrészt tisztázódtak azok a bérjellegű kérdések, (a 2010-es évben volt 

betervezve üres állás, diplomás gyesen lévő) amely arra adott választ, hogy a gyes-en lévő 

munkatárs nem kíván visszalépni a munkába, így tehát a tényleges bérek lettek betervezve. 

Csökkentette az összeget az is, hogy nincs kereset kiegészítés, ezt nem kellett a személyi 

juttatások közé beterhelni. De a legnagyobb csökkentést az hozta, hogy letisztultak a létszám 

dolgok. 

A koncepció részletesen is tartalmazza az állami támogatás és a hozzájárulások mértékét.  

Mind a három településnél minden alkalmazottnál be van tervezve a Cafetéria juttatás, ennek 

összegét nem tudjuk még, változás alatt van, valószínű kevesebb lesz. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Felolvasta a határozati javaslatot. Javasolta, hogy a kiadott határozati javaslatból emeljék ki a 

következő szöveget. „A körjegyzőségnél a feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban meg 

kell nézni a kiadások csökkentésének lehetőségét. Az körjegyzőségnél a feladatokat 

felülvizsgálva, azzal összhangban kell meghatározni az eredeti előirányzatot, figyelemmel a 

rendelkezésre álló forrásokra.” 

 

Javasolta, hogy a módosító indítványt a képviselő-testületi tagok fogadják el.  

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta.  

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta.  

 

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

tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta.  

 

Kláricz János polgármester: A módosítást követően kérte a képviselő-testületeket, hogy 

fogadják el Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetési koncepcióját.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetési 

koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

197/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi költségvetési koncepciója 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 
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Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, 

és a költségvetése készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg: 

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 

megteremtése. 

A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek 

megállapításánál a közalkalmazotti, a köztisztviselői, a költségvetési törvény előírásait 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.  

Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a korábbi szervezési 

határozatokban (155/2010.(11.18.) Kt. sz. hat) vállalt kötelezettségeket meglévő, 

többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek 

realizálását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

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

aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

124/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi költségvetési koncepciója 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget 

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját megtárgyalta, 

és a költségvetése készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg: 

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 

megteremtése. 

A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek 

megállapításánál a közalkalmazotti, a köztisztviselői, a költségvetési törvény előírásait 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.  

Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a korábbi szervezési  

határozatokban (155/2010.(11.18.) Kt. sz. hat) vállalt kötelezettségeket meglévő, 

többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek 

realizálását. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

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

aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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81/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

2011. évi költségvetési koncepciója 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetési koncepcióját 

megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi szempontokat határozza meg:  

A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 

megteremtése. 

A költségvetés készítése során a személyi juttatások és a munkáltatói kötelezettségek 

megállapításánál a közalkalmazotti, a köztisztviselői, a költségvetési törvény előírásait 

valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) 

Kormányrendeletben rögzített tervezési elveket kell figyelembe venni.  

Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a korábbi szervezési 

határozatokban (155/2010.(11.18.) Kt. sz. hat) vállalt kötelezettségeket meglévő, 

többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek 

realizálását. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

 

 

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

nem volt, az ülést 16,30 perckor bezárta.  

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                           Magyar László  

    polgármester                                                              körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


