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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-44/2011. iktatószám 

 

44.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden) délután 14,00 órakor megtartott 

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, Biró Endre, 

Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselő 

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

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

András, Sárkány Sándor, Tóth Gyula, Willand Péter Lőrinc képviselők. 

 

Távol maradt: Galambos István 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 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző, Balázs Ferencné és Zsombok 

Gyuláné pénzügyi munkatársak, Koczka Istvánné iskola igazgató 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz 

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

képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Éva körjegyzőt, Balázs Ferencné és Zsombok Gyuláné 

pénzügyi munkatársakat, valamint Koczka Istvánnét az iskola igazgatóját. 

 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő 

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

képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat: 

 

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

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetési koncepció kialakítása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

  

3./ A Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítása 

       Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

  

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

Ecsegfalva 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 pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  

 

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

2011. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját. A képviselők az anyagot írásban megkapták. Kérte 

a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek gondolataikat felvetni a 2011. évi háromnegyedéves 

beszámolóval kapcsolatosan.  

 

Kovács Mária polgármester: A képviselőkkel a körjegyzőség 2011. évi költségvetésének 

háromnegyedéves beszámolóját áttekintették és megbeszélték. Ecsegfalvának sajnos nem a 75 

%-os teljesítésnek megfelelő a körjegyzőség átadott pénzeszköze tekintetében. Sajnos mint 

minden önkormányzatnak, Ecsegfalvának is vannak átmeneti likviditási problémái. A 2011-es 

évre betervezett pénzügyi műveletek 2012. január hónapban realizálódhatnak, mivel akkor 

kap az önkormányzat nulladik havi támogatást a kincstártól, és véleménye szerint akkor tudja 

majd lezárni a 2011-es évet. A 2012-es évben 2,5 millió forintos növekmény lesz, mert egy 

gyes-en lévő dolgozó fog visszajönni dolgozni, és egy fővel emelkedni fog a köztisztviselői 

létszám. Ez kiküszöbölhetetlen probléma, csak pénzügyileg 2,5 millió forintot többletkiadást 

jelent, és nehezen áthidalható. Sajnos még nem lehet tudni, hogy mi lesz a körjegyzőség 

sorsa, mert még csak tervezetek vannak. Úgy tervezték, hogy a jövőben is működni tudnak, 

mert ez egy jól felállt rendszer, és mindegyik önkormányzatnak így takarékos. Majd 

meglátják, hogy a kormányzat mit fog meghatározni, amit követni kell, és ez a döntés felsőbb 

döntés lesz, nem pedig az önkormányzatok saját döntése. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: A kertészszigeti önkormányzatnak sikerült átutalni hiányzó 

részt a bucsai önkormányzatnak. Az önhiki második körén sikerült az önkormányzatnak 4 

millió forint támogatást kapni. 

 

Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az ecsegfalvi polgármester asszony 

hozzászólásához szeretné hozzátenni, hogy a 2012 január hónapban realizálódik az állami 

támogatások egy része, de a december 31-i zárás, mivel pénzforgalmi szemléletű az 

önkormányzatok könyvelése ez át fog csúszni és a pénzmaradvány elszámoláskor fog 

rendeződni. 2010 évben Bucsa tartozott Ecsegfalvának. 

 

Kovács Mária polgármester: Tájékoztatásként mondta el ezt az információt. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Úgy gondolja, hogy amit célul 

kitűzött a három település, azt tudta teljesíteni. Hivatali szempontból közös fenntartással 

tudtak együttműködni. Sikeres munkát tudhatnak magukénak Különösebb viták nélkül, 

komoly személyi kérdésekben is egyöntetűen tudtak a testületek döntést hozni. Úgy látják, 

hogy kellően, megfontoltan és eredményesen tudtak lezárulni azok a feladatok, amelyek a 

testületek elé álltak. A gyes-ről visszaérkező munkatársat szíves várják, és becsülendő, hogy 

ha a mai világban kisgyermeket vállal valaki.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése a körjegyzőség 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves beszámolójával kapcsolatosan? 

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

 

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

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   140/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kovács Mária polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése a 

körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolójával kapcsolatosan. 

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

 

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

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   117/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves 

pénzügyi beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel 

elfogadja. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

körjegyzőség 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves beszámolójával kapcsolatosan. 

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

 

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

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetése 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   83/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi 

költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolója 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetésének 

háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját az e határozathoz csatolt melléklet szerinti 

részletezéssel elfogadja. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

2012. évi költségvetési koncepciója kialakítása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepciójának 

kialakítását.  

 

Kovács Mária polgármester: Nehéz így koncepciót tervezni, amikor még csak törvényjavaslat 

van a változásokat illetően. Nem tudnak még mindent, hogy mivel kell számolniuk az 

önkormányzatoknak. Azt tudják, hogy lesz áfanövekmény, illetve a személyi változásokra 

figyelemmel van tervezve a koncepció. Úgy gondolja, hogy Ecsegfalvának többletkiadást 

jelent a 2,5 millió forintos növekmény, máshogy kell az utalásaikat tervezni. 

 

Kláricz Jánosné polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzatánál is van egy gyesen 

lévő dolgozó, akinek öt gyermeke van, és most járt le a gyes az ötödik gyermek után. Minden 

elismerése a munkavállalóé, aki nagycsaládos. A gyermekek születése alatt több mint 200 nap 

szabadsága gyűlt fel, amit ki kell fizetni a dolgozónak. Kertészsziget Község 

Önkormányzatának is nagy kiadást jelent ez, de meg fogják oldani, ami jár a dolgozónak azt 

ki kell fizetni. 

 

A 2012-es év költségvetési rendeletét a testületek megalkotják majd, de az ágazati 

jogszabályokat általában később szokták elfogadni. 

2013. január 1-jével fel fognak állni a járások, ugyanúgy lesz, mint valamikor régebben, csak 

nem járási tanácsként, hanem járási kormányhivatalként fogják nevezni. Bizonyos feladatokat 

el fogják vinni a helyi önkormányzatoktól. Mint például már a gyámügyet elvitték, így fognak 

tenni az építésüggyel, és a szabálysértésekkel is. Helyben egy olyan felkészült 

köztisztviselőnek kell lenni, aki képes lesz arra, hogy az ügyeket felvegye, továbbítsa, és 

amikor visszajön az ügy, azt újra továbbítsa a kérelmezőnek. Nem azt várják el az 

állampolgártól, hogy menjen be Szeghalomra ügyet intézni, hanem a helybeli 

köztisztviselőnek kell ezt elvégezni. Az iskolákat is elfogják vinni.  

Ha Ecsegfalva nem a szeghalmi járáshoz fog tartozni, akkor ott látszik a körjegyzőség vége. 

Önkormányzati hivatalnak, illetve közös önkormányzati hivatalnak fogják hívni a hivatalokat, 

illetve kérhetnék, hogy dolgozhassanak továbbra is együtt azok akik eddig is körjegyzőségben 

dolgoztak. Mostani ismereteik szerint ebbe csak Bucsa és Kertészsziget tartozhat bele, 

Ecsegfalva másik járáshoz fog tartozni. Kérdésre azt mondták, hogy ez nem kívánságműsor, 

hogy melyik község melyik járáshoz fog tartozni. Nagyon fog elhamarkodott döntést fognak 

hozni. A közfoglalkoztatás továbbra is az helyi önkormányzatoknál marad.  
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Olyan tájékoztatást is hallottak, hogy egy bizonyos réteggel, akik nem tudnak írni, olvasni 

szeretnék megismertetni a kapálást, két éves oktatással, és azokkal a pedagógusokkal, akik 

kikerülnek az iskolákból.  

 

Kláricz János polgármester: Az elmondás elég vicces volt, és megvalósíthatatlan. 

Az biztos, hogy a mezőgazdaságban való foglalkoztatást mindenféleképpen előtérbe kívánják 

helyezni. A mai mezőgazdaságnak az a célja, hogy van egy pár főből álló tulajdonos, azoknak 

munkát ad, és az élő munkára a technológiai fejlettsége miatt nincs szükségük, arra 

törekszenek, hogy minél könnyebben, minél nagyobb profitra tegyenek szert.  

Az önkormányzatoknak viszont az lesz a feladata, hogy az adott területen embereket 

foglalkoztasson, és nem a profit lesz a lényeges, hanem az, hogy több családot ki tudjon 

emelni a szegénységből. A mezőgazdasági vállalkozóktól ugyanezt nem lehet elvárni. 

Lehetőségek is vannak, Kertészsziget és Bucsa község együtt pályázott a START 

munkaprogramra, és 40 hektár földet szeretnének az államtól visszaigényelni, és nem az fogja 

vezérelni az önkormányzatokat, hogy év végén minél nagyobb profitot termeljenek, hanem az 

hogy a hosszan tartó munkanélküliségből több családnak munkát tudott adni.  

Úgy gondolja, hogy azokat az embereket, akiket a mezőgazdaságban szeretnének 

foglalkoztatni nem kell két évig tanfolyamra járatni és pedagógusokkal oktatni, hanem egy 

művezető rövid idő alatt be tud tanítani a mezőgazdasági munkára.  

Az önkormányzatoknál felismerték azt, hogy a START munkaprogramban lehetőség van, és 

az élő munkának értéke van, és vissza kell segíteni az embereket a munka világába.  

Volt egy jól működő közfoglalkoztatási rendszer, bár nem teremtett értéket, csak csökkent a 

munkanélküliek száma. Most azokon a programokon keresztül, amelyeket a kormány felkínált 

lesz lehetőség arra, hogy a munkanélküliek foglalkoztatva legyenek, és értéket is teremtsenek.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Reméli, hogy az állami földeket visszakapják az 

önkormányzatok.  

 

Kláricz János polgármester: Remélik, hogy így lesz, illetve olyan is lehetséges lesz, hogy az 

önkormányzatok saját földterülettel vennének részt ezekben a programokban.  

Úgy látja, hogy nagyon rövid az idő mindenre, és lehetséges, hogy 2013 évtől nem fogják 

tudni a hármas körjegyzőséget működtetni.  

Bár nem menne nagyon előre abban, hogy mi marad kötelező feladata az 

önkormányzatoknak. Még nagyon képlékeny minden. Az az elv, hogy megszűnjenek a 

különbségek, és ugyan olyan minőségű szolgáltatást kapjon pl. egy bucsai lakos, mint egy 

városi lakos. Ezzel úgy érzi, hogy ha ezen az elven indulnak ki, akkor a kistelepülésen élők 

jobban járnak. A körjegyzőség plusz normatívája nem változott. 

 

Kovács Mária polgármester: Azzal ért egyet, hogy a végsőkig ki kell tartani, majd a kormány 

kimondja mit kell tenni, addig is együtt kell dolgozni.  

 

Kláricz János polgármester: Több felvetés volt, olyan is változnak a választási körzetek, olyan 

is, hogy le fogja fedni a járás a választási körzetet is. Semmilyen elhamarkodott 

következtetést nem szeretne azonban levonni. Amikor minden információ birtokában lesznek, 

akkor majd megbeszélik a három település közös munkájának jövőjét.  

Most egy 2012 évi koncepció került az asztalra, talán már biztos, hogy nem fog tudni így 

megvalósulni, de a jelenlegi hatályos jogszabályokból a pénzügyes kollegák így tudták 

elkészíteni.  
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése a körjegyzőség 2012. évi 

költségvetési koncepciójával kapcsolatosan? 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   141/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetési koncepciójának kialakítása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az e 

határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

2012. évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   118/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetési koncepciójának kialakítása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az e 

határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

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

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 2012. évi költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.  

 

   84/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2012. évi 

költségvetési koncepciójának kialakítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepcióját az 

e határozathoz csatolt melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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3./ napirendi pont: A Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános 

Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

Megállapodás” módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Körjegyzőség és a 

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

Óvoda között létrejött a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési Megállapodás” módosítását. Átadta a szót Dr. Nagy Éva körjegyzőnek.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Egy korábbi testületi ülésen fogadták el a testületek a Körjegyzőség 

és az iskola közötti Együttműködési Megállapodást. Törvényességi észrevételnek tesznek 

most eleget azzal, hogy a Megállapodást két helyen módosítani szeretnék. 

A képviselők az írásos előterjesztést megkapták és az abban foglaltak értelmében kéri, hogy a 

módosításokat fogadják el. Az egyik szövegrész törvényi változás miatt kerül ki a 

megállapodásból, a másik pedig technikai módosítást tartalmaz. 

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: Javasolta, hogy maradjon benne a megállapodásban  az, 

hogy az iskola számláit Bucsa Község Önkormányzata nevére kell kiállítani. Így még 

pontosabb lenne a meghatározás.  

 

Dr. Nagy Éva körjegyző: Elfogadta a módosítási javaslatot, és felolvasta, hogy a módosítás 

után a III. fejezet Kötelezettségvállalás pontja alatt, az  1.1. így szól:  

„Az intézményvezető a kiemelt főbb jogcímek előirányzatain belül önállóan vállal 

kötelezettséget. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a körjegyző jogosult. Az intézmény 

számláin Bucsa Község Önkormányzat nevét kell vevőként feltüntetni.” 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy így elfogadják-e a módosítást?  

Ellenvetés nem volt a képviselők a módosítási javaslatot helybenhagyólag elfogadták.  

 

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

hozzászólása? Mivel nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Körjegyzőség 

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

Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 

szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   142/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között 

létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési 

Megállapodás” módosítását elfogadja.  
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Felelős: Kláricz János polgármester 

       Dr. Nagy Éva körjegyző 

       Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

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

aki elfogadja a Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   119/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítása 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a Bucsa 

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

Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési Megállapodás” módosítását elfogadja.  

Felelős: Kovács Mária polgármester 

       Dr. Nagy Éva körjegyző 

       Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

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

aki elfogadja a Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítását. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   85/2011.(11.29.) Képviselő-testületi határozat 

A Körjegyzőség és a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és 

felelősségvállalás rendjét szabályozó „Együttműködési Megállapodás” módosítása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Körjegyzőség és a Bucsa 

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

Óvoda között létrejött, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét szabályozó 

„Együttműködési Megállapodás” módosítását elfogadja.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

       Dr. Nagy Éva körjegyző 

       Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

Kovács Mária polgármester: Gratulált Dr. Nagy Éva körjegyzőnek, aki a szakvizsgáját 

sikeresen letette. Kéri, hogy a továbbiakban is a keddi napokat töltse Ecsegfalván. 
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Kláricz János polgármester: Annak nincs akadálya, hogy a körjegyző egy héten egy napot 

Ecsegfalván töltsön, és ott végezze a munkát.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek más kérdése, bejelentése?  

 

Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több hozzászólás nem volt, az ülést 14,30 órakor 

bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

   

    Kláricz János                                                         Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                             körjegyző 

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

   


