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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

773-44/2010. iktatószám 

 

44. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én (szerdán) délután 16,30 

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, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Dr. Serester Zoltán 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 főmunkatárs, 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. 

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 pontokat: 

 

Napirendi pontok:  

 

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

Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolója  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

 

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

Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója  
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 Előadó: Kláricz János polgármester 

    Kláricz Jánosné polgármester 

  

A kiadott napirendi pontok közé javasolta felvenni a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának 

módosítását. 

 

Kérte a képviselőket, hogy a 3. napirendi ponttal kiegészített napirendet szíveskedjenek 

elfogadni.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

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: A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

beszámolója 

 

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

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját.  

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése?  

 

Kláricz Jánosné polgármester: A kertészszigeti iskola dologi kiadásairól kérdezte a 

könyvelőket az iskola gázfelhasználásával kapcsolatosan.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés és hozzászólás? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. 

évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolóját elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 198/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

végrehajtásáról 

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

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

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

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

beszámolóját elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

 82/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi költségvetésének háromnegyedéves 

végrehajtásáról 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2010. évi 

költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község II. 

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

költségvetési koncepcióját.  

Elmondta, hogy az előterjesztést írásban mindenki megkapta.  

Az előterjesztésben néhány módosítást javasolt. Kéri, hogy azt a részt, ami a 

köztisztviselőkről szóló rész, teljesen hagyják el.  

 

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

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy a módosításra kerülő Pedagógia 

Program befolyásolja-e a 2011. évi költségvetési koncepciót?  

 

Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó: Elmondta, hogy a Pedagógiai Program módosítása 

pénzügyi mozgással nem jár, a koncepciót nem befolyásolja. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy a múltkori együttes ülésen elhangzottakhoz 

képest az iskola koncepciója még nagyon hiányos volt. Kertészsziget esetében van-e 

valamilyen hozzászólás? A koncepciót ezekkel a számokkal fogadják el? 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Reméli, hogy az iskola miatti plusz kiadást elfogadják. Ha 

nem, akkor nagyon nem mondanak igazat, mert azt mondják, ha 8 szülő igényli, akkor vissza 

kell állítani a bezárt alsó tagozatot, viszont akkor meg kell, hogy adják a fenntartáshoz 

szükséges pénzt. A pedagógusok már régen nem kapnak túlóra pénzt. Nem változtatnak a 

koncepció számadatain. 

 

Kláricz János polgármester: Egyetért a Polgármester Asszonnyal, és reméli, hogy az idei 

évben a költségvetésből az iskola fenntartását érintően még hiányoznak normatívák. 

Egyeztető megbeszélésre is sor került, amin szóba került, hogy mi lenne az, amin az 

iskolának is el kellene gondolkoznia. Az egyik az, hogy a pedagógusok óraszámába 
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adminisztrációs óra is be van építve az alap órakeretbe, ezt az alap órakeretbe beépített 

dolgot megvizsgálná. Az iskola napközit is tart, ezért a napközin is el kellene gondolkodni, 

mert a kertészszigeti gyerekek vannak itt a végéig. Három pedagógussal látják el. A 

napközire 700.000 Ft a normatíva, de majdnem 4.000.000 Ft az, amit rá kell fordítani. 

Látszik a törekvés a kormányzat oldaláról az iránymutatás, hogy nem biztos, hogy ilyen 

létszám mellett napközit, hanem inkább tanulószobát kellene fenntartani , ami fele annyi 

időkeretben van. De nem javasolja még, hogy ez a 2011. évi koncepcióba belekerüljön. De 

legyen ez jegyzőkönyvi szinten jelen, hogy ezzel foglalkozni szeretnének, ezen gondolkodni 

kell, hogy mi az, amit az iskola tudna megtakarításként felmutatni. Addig jó, amíg az iskola 

tud  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Az iskolában év közben nem igazán lehet a gyerekeket 

változtatásnak kitenni. Az önhiki pályázat áprilisban lesz benyújtható, ha ott elfogadják az 

iskola kiadásait, akkor miért is szűntetnék meg. A napközi vagy a tanulószoba dolgot 

szeptembertől kell beindítani.  

Kertészszigetben az óvodában még pluszban vannak, mert egy óvónővel, egy dajkával és egy 

közhasznú foglalkoztatottal végzik el a feladatot, és 7-800.000 Ft-tal több normatívát kapnak, 

de az iskola fenntartását 4.200.000 Ft-tal kell kipótolni. Reméli, hogy megkapják a 

fenntartáshoz szükséges pénzt. . 

Az adminisztrációs órára fordítandó pénz egy lehetőség. Ha van rá pénz, akkor oda kell adni. 

Kertészszigetben nincs ilyen, mert nincs rá pénz, nincs túlóra pénz sem.  

 

Kláricz János polgármester: Az adminisztrációs óra véleménye szerint kimondottan az 

osztályfőnökök kaphatnak. Véleménye szerint ez azt eredményezheti, hogy ez valahol 

túlórában jön ki, de ez mindenképpen egyeztetést igényel az iskolával.  

 

Magyar László körjegyző: Az elhangzottakat egy határozati javaslatba foglalta, amennyiben 

a képviselő-testület amellett dönt, hogy ezeket elhatározza, és megvizsgálja, akkor legyen 

határozatban foglalva. 

 

Juhász Sándor képviselő: Hiányolja most az ülésről az iskola igazgatóját, vagy ha 

elfoglaltsága van, akkor a helyettesét, szeretnének kérdezni. Az intézményvezetőt szeretné 

meghallgatni az iskola költségvetési koncepciójának részleteiről is. 

 

Magyar László körjegyző: A hivatal és az iskola között a 2011. évi költségvetési koncepciót 

érintő egyeztető tárgyalások megtörténtek, az egyeztetésről jegyzőkönyv készült. A 

koncepció az ott elhangzott és megbeszélt irányelvek szerint készült el, és azokkal a 

számadatokkal, amit a képviselők megkaptak. 

De azzal a felvetéssel egyetért, hogy az intézményvezetőnek az ülésen részt lehetne venni.  

 

Kláricz János polgármester: Az intézményvezető kapott az ülésre meghívást, egyetért azzal, 

hogy jelen kellene lenni. Olyan jelzés nem érkezett az iskola részéről, hogy valamilyen 

számadat változtatásra került volna. A 2011 évi költségvetést kialakításakor úgyis 

visszatérnek majd mindenre. Az iskola koncepciója készítésével kapcsolatosan nem érkezett 

olyan jelzés az iskola részéről, hogy a koncepciót az önkormányzat változtatta volna.  

 

A képviselő-testület még néhány gondolatban megbeszélte az adminisztrációs órával  

kapcsolatos részleteket.  

 

Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy 2008 évben vizsgálta szakértő az iskolát, akkor 
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megtárgyaltak mindent, ami túlórákkal kapcsolatos volt, lecsökkentettek mindent.  

 

Kláricz János polgármester: Úgy érzi, hogy a költségvetést egyensúlyba kell tartani, még 

akkor is, ha kisebb áldozatok meghozatalára van szükség.   

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy egyetértenek-e azzal, hogy a kiadotthoz képest a 

következő szöveg a költségvetési koncepció határozatból kerüljön ki, mert ahhoz nem 

tartozik ez a részletezés.  

 

„A Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetési koncepcióját megtárgyalta, és a költségvetése készítésénél az alábbi 

szempontokat határozza meg: 

1. A költségvetési terv összeállításánál alapvető szempont a pénzügyi egyensúly 

megteremtése. 

2. 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.  

3. Az intézményeknél a feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban meg kell nézni a 

kiadások csökkentésének lehetőségét. 

4. Az Önkormányzat szakfeladatainál a feladatokat felülvizsgálva, azzal összhangban kell 

meghatározni az eredeti előirányzatot, figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra.  

5. A fejlesztési kiadások tervezése során: 

6. Elsőséget élvez a korábbi képvelő-testületi elkötelezettségek, a folyamatban lévő 

beruházások, (felújítások) 2011. évi üteme, valamint a pályázati támogatással 

megvalósuló fejlesztések. 

7. A költségvetés tárgyalásának első fordulójáig meg kell határozni a 2011. évi fejlesztési 

forrásokat a benyújtott pályázatok megvalósíthatósága érdekében. 

8. Az újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves 

kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.” 

 

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

tartózkodás nélkül a fenti határozat szöveg határozatból való kiemelésével egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül a fenti határozat szöveg határozatból való kiemelésével egyetérét. 

 

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelnyújtással 

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

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

199/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója 

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

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

elfogadja.  
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1./  Megvizsgálandó a napközi fenntartásának szükségszerűsége, esetleg tanulószobával 

helyettesíthetősége (2011/2012 tanévre vonatkozóan) 

2./  Megvizsgálandó az adminisztrációs óra biztosításának szükségessége a pedagógusok 

számára 

3./  Megvizsgálandó a szakos ellátás helyzete és a túlórák szükségessége 

4./  A költségvetési koncepció a … mellékelt táblázat számadatait figyelembe véve készül, 

mely a 2011. évi tervezés alapjául szolgál. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

 

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

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

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepcióját .  
 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

83/2010. (12.15.) számú Képviselő-testületi határozat: 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetési koncepciója 

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

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

elfogadja.  

1./  Megvizsgálandó a napközi fenntartásának szükségszerűsége, esetleg tanulószobával 

helyettesíthetősége (2011/2012 tanévre vonatkozóan) 

2./  Megvizsgálandó az adminisztrációs óra biztosításának szükségessége a pedagógusok 

számára 

3./  Megvizsgálandó a szakos ellátás helyzete és a túlórák szükségessége 

4./  A költségvetési koncepció a mellékelt táblázat számadatait figyelembe véve készül, mely 

a 2011. évi tervezés alapjául szolgál. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. január 31. 

  

 

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

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

Pedagógiai Programjának módosítását.  

Ismertette a Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos előterjesztést.  

 

Megkérdezte a képviselőket, kinek van kérdése, hozzászólása?  

 

Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy a napirendet sem szavazta meg, azért mert a saját 

Szervezeti és Működési Szabályzatukat szegik meg azzal, ha nem küldik ki az előterjesztést 5 

nappal az ülés előtt, illetve megszegik a bizottsági ügyrendet is. A későbbiekben nem kellene 

ilyennek történnie. 
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Kláricz János polgármester: A felszólalással egyetért, javasolja, hogy küldjenek levelet az 

iskola igazgatójának, hogy a későbbiekben tartsa be az előírásokat. 

 

Megkérdezte van-e  még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

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

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

Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

200/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

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

Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítását elfogadja 

Felelős: Kláricz János polgármester 

      Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

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

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

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítását.  

 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal 

és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

84/2010.(12.15.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítását elfogadja 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

       Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

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

nem volt, megköszönte a részvételt és az ülést 17,00 órakor bezárta.  

Kmf. 

   

   Kláricz János                                                           Magyar László  

    polgármester                                                              körjegyző  

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


