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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-5/2013. iktatószám 

 

5. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2013. február 15-én (pénteken) délután 13,30 órakor megtartott 

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, 

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

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: 

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

Ferencné, Oszlánczi Ignácz képviselők 

 

Távol maradt: Galambos István, Sárkány Sándor 

 

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 és Zsombok Gyuláné pénzügyi 

főmunkatársak 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat, a 

képviselőket, a pénzügyi előadókat, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 5 fő jelen van. 

 

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

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontokat:  
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1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2013. évi 

költségvetésének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

2./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél átszervezés miatti 

létszámcsökkentések miatti döntések meghozatala 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

3./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető 

Okiratának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

   Kovács Mária polgármester 

   Kláricz Jánosné polgármester 

 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat 

elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

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

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

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

aki a napirendi pontokat elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

1./ napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 

2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetését. Elmondta, hogy a 

törvény erejénél fogva a körjegyzőség 2013. február 28. napjával megszűnik. A közös 

önkormányzati hivatal március 1. napjával alakul meg. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 

körjegyzőség költségvetésében, a jelenlegi tervezetben csak bérjellegű kiadások vannak 

beterjesztve, a jelentkező dologi kiadásokat az önkormányzatok meg fogják téríteni a 
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körjegyzőségnek. Azokat a szerződéseket, amelyeket a körjegyzőség kötött nyilván fel kell 

majd mondani, illetve lakosság arányosan kell újra megkötni. A két hónapos működés alatt 

felmerülő költségeket pedig közösen kell még viselni.  

 

Kovács Mária polgármester: Szeretettel köszöntött mindenkit. Nagyon sajnálja, hogy talán ez 

az utolsó közös alkalom, amikor a három település együtt tartja ülését. A későbbiekben 

Ecsegfalva Község Dévaványával fog közös önkormányzati hivatal alakítani. Reméli, hogy 

Bucsának és Kertészszigetnek a továbbiakban is eredményes lesz az együttműködése. 

Ecsegfalvának a Körjegyzőség felé nincs tartozása, 2013. február 28 napjával pedig 

kiegyenlítésre fog kerülni a 2013 évi a Körjegyzőség költségeit jelentő Ecsegfalvára jutó 

kiadás is. 

 

Kláricz János polgármester: Az elmúlt időszak azt mutatja, hogy hasonló nagyságú 

települések társulásai eredményesen együtt tudtak dolgozni. Kívánja, hogy Ecsegfalva 

település megtalálja a közös hangot Dévaványa településsel.  

 

Kovács Mária polgármester: Megköszönte a körjegyző asszony munkáját is, aki maximálisan 

támogatta, segítette az eddigi munkát.  

 

Kláricz Jánosné polgármester: Sajnálja, hogy vége van a három település együttműködésének, 

elmondhatják, hogy konfliktus mentes volt a kapcsolatuk. Ecsegfalva településnek további jó 

munkát kívánt. 

 

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

kapcsolatosan még további kérdése, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   8/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2013. évi 

költségvetésének elfogadása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetését az e határozathoz csatolt 

melléklet szerint fogadja el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 

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

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

költségvetését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   14/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2013. évi 

költségvetésének elfogadása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetését az e határozathoz csatolt 

melléklet szerint fogadja el. 

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

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

aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi 

költségvetését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   6/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2013. évi 

költségvetésének elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2013. évi költségvetését az e 

határozathoz csatolt melléklet szerint fogadja el. 

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

 2. napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzőségénél átszervezés miatti létszámcsökkentések miatti döntések meghozatala 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél átszervezés miatti létszámcsökkentések 

miatti döntések meghozatalát. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy Bucsa települést nem érinti az elbocsátott személy 

vonatkozásában a létszámcsökkentési pályázatban való részvételhez szükséges határozat 

meghozatala. Ez a határozat Kertészsziget Községet érinti, ők tudnak pályázni 

létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadásokra. 

 

Megkérdezte Ecsegfalva Község Polgármesterét, hogy hogyan alakult Ecsegfalván a 

köztisztviselők létszáma?  

 

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy 6 fő továbbfoglalkoztatását vállalta Dévaványa 

település, de úgy, hogy 2 főnek Dévaványán kell helyileg dolgoznia, tehát az átszervezés 

érinti a munkavállalókat, de nem létszámleépítéssel. 

 

Kláricz János polgármester: Röviden összefoglalta, hogy Bucsán 2 főt az idei évben, egy főt 

februárban, egy főt pedig március elsejétől kellett elbocsátani, és év végével egy fő került át a 

járási hivatalhoz. Így a hivatali feladatokat Bucsán 9 fő köztisztviselővel, és egy fő jegyzővel 

látják el.  
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Kláricz Jánosné polgármester: Lelkileg megviseli Kertészsziget Község Önkormányzatát az 

egy fő leépítése, de a munkát így is meg kell tudni szervezni, és el kell tudni látni. 

 

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

Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el.  

 

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

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél az átszervezés miatti 

létszámcsökkentést 3 főben határozza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   9/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél átszervezés 

miatti létszámcsökkentések 

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

Körjegyzősége létszámát 3 fővel csökkenti, felhatalmazza a jegyzőt a dolgozók 

értesítésére és 1 fő áthelyezéssel és 2 fő munkaviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetésére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

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

szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzőségénél az átszervezés miatti létszámcsökkentést 3 főben határozza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   15/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél átszervezés 

miatti létszámcsökkentések 

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

Körjegyzősége létszámát 3 fővel csökkenti, felhatalmazza a jegyzőt a dolgozók 

értesítésére és 1 fő áthelyezéssel és 2 fő munkaviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetésére.   

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

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

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

Körjegyzőségénél az átszervezés miatti létszámcsökkentés 3 főben határozza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   7/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségénél átszervezés 

miatti létszámcsökkentések 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Körjegyzősége létszámát 3 fővel csökkenti, felhatalmazza a jegyzőt a 

dolgozók értesítésére és1 fő áthelyezéssel és 2 fő munkaviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetésére.  

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

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

Megszüntető Okiratának elfogadása 

 

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

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető Okiratának elfogadását.  

Minden képviselő számára ismeretes, hogy 2013. január 1. napját követően 60 nap áll 

rendelkezésre ahhoz, hogy a körjegyzőség megszűnése kimondott legyen. A határozat 2013 

február 28 napjával való megszűnést mond ki, a Megszüntető Okirat tervezetét minden 

képviselő megkapta. A döntés szükségességével is mindenki tisztában van, a határozat 

meghozatalára kérte a képviselőket. 

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető Okiratát elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   10/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

Megszüntető Okirata elfogadása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető okiratát e határozat mellékletében 

feltüntetett szövegezéssel elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 

aláírására, és a megszüntetéssel kapcsolatos további teendők ellátására.   

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

A 10/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGSZŰNTETŐ OKIRAT 

 

 

Bucsa Község Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Kertészsziget Község 

Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. 

§. (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-

(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:  

 

1.A költségvetési szerv: 

Megnevezése: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

Törzsszáma: 583549 
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Adószáma: 15583549-1-04 

Szakágazat száma: 841105 

 

2.Székhelye:  

5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

 

3.Megszüntető szerv(einek) megnevezése, székhelye:  

-Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

-Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. 

-Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5526 Kertészsziget, Kossuth 

u. 1.  

 

4.Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. § (1): Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson 

belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település 

közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 

kétezer főt.  

 

5.A megszűnés oka, módja, időpontja:  

Megszüntetés oka: a törvény erejénél fogva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján  

 

Megszűnés időpontja: 2013. február 28.  

 

Megszűnés módja: jogutódlással, átalakítással továbbá különválással. 

Jogutódok:  

a.) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa és Kertészsziget) 

b.) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (Ecsegfalva)   

 

6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:  

 

- Általános jogutódlással Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 6. pontban feltüntetett valamennyi feladata tekintetében Bucsa Község 

Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata által 2013. március 1- jével 

megalakuló Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (5527 Bucsa Kossuth tér 6.) 

gondoskodik, 

 

- Ecsegfalva Község Önkormányzata pedig a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal (5510 Dévaványa Hősök tere 1.) létrehozásával 2013. március 1. napjával 

gondoskodik a 6. pontban meghatározott feladatok ellátásáról. 

 

7. Vagyonnal, pénzügyi elszámolással kapcsolatos rendelkezések: 

 

1) Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége saját 

vagyonnal nem rendelkezik. A költségvetési szerv által a fenntartására vonatkozó 

megállapodás szerint ingyenesen használt ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga 

továbbra is a közös feladatellátásban részt vett önkormányzatok tulajdonában 

marad, amit az e tárgyban megkötött megállapodásuk értelmében a jogutód 

költségvetési szerv (Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Dévaványai közös 
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Önkormányzati Hivatal) alapításában résztvevő önkormányzatok a jogutód 

költségvetési szervek használatába adnak.  

 

2) A részt vevő önkormányzatok között tulajdonjogi elszámolási igények nem 

merülnek fel, a pénzügyi elszámolási igények 2013. március 31. napjáig 

elszámolásra kerülnek, majd a zárszámadás keretében lezárulnak.  

 

8. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek: 

 

Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban 

állók jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód költségvetési szervek, - a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége ecsegfalvi kirendeltségén 

dolgozó 6 fő esetében a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a bucsai székhelyen és a 

kertészszigeti kirendeltségen dolgozók esetében pedig a Bucsai Közös Önkormányzati hivatal 

– lép. 

 

9. Kötelezettség vállalás rendje:  

 

- Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

kötelezettségvállalásának utolsó határnapja: 2013. február 28. 

 

Záradék: A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

megszüntető okiratát Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2013.(02.15.) 

számú határozatával Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

16/2013.(02.15.) számú határozatával Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 8/2013.(02.15.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Bucsa, 2013. február 15. 

 

 

             Kláricz János                                                              Kovács Mária 

             polgármester                                                               polgármester 

   Bucsa Község Önkormányzata                             Ecsegfalva Község Önkormányzata  

 

 

 

                                                             Kláricz Jánosné 

                                                               polgármester 

                                          Kertészsziget Község Önkormányzata 

 

 

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

aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető 

Okiratát elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  
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   16/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

Megszüntető Okirata elfogadása 

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

Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető okiratát e határozat mellékletében 

feltüntetett szövegezéssel elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a megszüntető okirat 

aláírására, és a megszüntetéssel kapcsolatos további teendők ellátására.   

Felelős: Kovács Mária polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

A 15/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGSZŰNTETŐ OKIRAT 

 

 

Bucsa Község Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Kertészsziget Község 

Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. 

§. (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-

(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:  

 

1.A költségvetési szerv: 

Megnevezése: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

Törzsszáma: 583549 

Adószáma: 15583549-1-04 

Szakágazat száma: 841105 

 

2.Székhelye:  

5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

 

3.Megszüntető szerv(einek) megnevezése, székhelye:  

-Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

-Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. 

-Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5526 Kertészsziget, Kossuth 

u. 1.  

 

4.Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. § (1): Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson 

belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település 

közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 

kétezer főt.  

 

5.A megszűnés oka, módja, időpontja:  

Megszüntetés oka: a törvény erejénél fogva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján  

 

Megszűnés időpontja: 2013. február 28.  

Megszűnés módja: jogutódlással, átalakítással továbbá különválással. 

Jogutódok:  

a.) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa és Kertészsziget) 

b.) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (Ecsegfalva)   
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6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:  

 

- Általános jogutódlással Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 6. pontban feltüntetett valamennyi feladata tekintetében Bucsa Község 

Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata által 2013. március 1- jével 

megalakuló Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (5527 Bucsa Kossuth tér 6.) 

gondoskodik, 

 

- Ecsegfalva Község Önkormányzata pedig a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal (5510 Dévaványa Hősök tere 1.) létrehozásával 2013. március 1. napjával 

gondoskodik a 6. pontban meghatározott feladatok ellátásáról. 

 

7. Vagyonnal, pénzügyi elszámolással kapcsolatos rendelkezések: 

 

1.) Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége saját 

vagyonnal nem rendelkezik. A költségvetési szerv által a fenntartására vonatkozó 

megállapodás szerint ingyenesen használt ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga 

továbbra is a közös feladatellátásban részt vett önkormányzatok tulajdonában marad, 

amit az e tárgyban megkötött megállapodásuk értelmében a jogutód költségvetési 

szerv (Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Dévaványai közös Önkormányzati 

Hivatal) alapításában résztvevő önkormányzatok a jogutód költségvetési szervek 

használatába adnak.  

 

2.) A részt vevő önkormányzatok között tulajdonjogi elszámolási igények nem 

merülnek fel, a pénzügyi elszámolási igények 2013. március 31. napjáig elszámolásra 

kerülnek, majd a zárszámadás keretében lezárulnak.  

 

8. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek: 

 

Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban 

állók jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód költségvetési szervek, - a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége ecsegfalvi kirendeltségén 

dolgozó 6 fő esetében a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a bucsai székhelyen és a 

kertészszigeti kirendeltségen dolgozók esetében pedig a Bucsai Közös Önkormányzati hivatal 

– lép. 

 

9. Kötelezettség vállalás rendje:  

 

- Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

kötelezettségvállalásának utolsó határnapja: 2013. február 28. 

 

Záradék: A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

megszüntető okiratát Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2013.(02.15.) 

számú határozatával Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

16/2013.(02.15.) számú határozatával Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 8/2013.(02.15.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

Bucsa, 2013. február 15. 
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             Kláricz János                                                              Kovács Mária 

             polgármester                                                               polgármester 

   Bucsa Község Önkormányzata                             Ecsegfalva Község Önkormányzata  

 

                                                             Kláricz Jánosné 

                                                               polgármester 

                                          Kertészsziget Község Önkormányzata 

 

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

aki a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető 

Okiratát elfogadja. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   8/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat  

Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége  

Megszüntető Okirata elfogadása 

Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-

Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége Megszüntető okiratát e határozat 

mellékletében feltüntetett szövegezéssel elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a 

megszüntető okirat aláírására, és a megszüntetéssel kapcsolatos további teendők 

ellátására.   

Felelős: Kláricz Jánosné polgármester 

Határidő: 2013. február 28. 

A 8/2013.(02.15.) Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

MEGSZŰNTETŐ OKIRAT 

 

 

Bucsa Község Önkormányzata, Ecsegfalva Község Önkormányzata, Kertészsziget Község 

Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. 

§. (1) felhatalmazása alapján, valamint az Áht. 11. § rendelkezései és az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 14. § (2)-

(3) szerinti tartalommal az alábbi megszüntető okiratot adja ki:  

 

1.A költségvetési szerv: 

Megnevezése: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

Törzsszáma: 583549 

Adószáma: 15583549-1-04 

Szakágazat száma: 841105 

 

2.Székhelye:  

5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

 

3.Megszüntető szerv(einek) megnevezése, székhelye:  

-Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5527 Bucsa Kossuth tér 6. 

-Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5515 Ecsegfalva Fő u. 67. 

-Kertészsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 5526 Kertészsziget, Kossuth 

u. 1.  
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4.Megszüntető jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 85. § (1): Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson 

belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település 

közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a 

kétezer főt.  

 

5.A megszűnés oka, módja, időpontja:  

Megszüntetés oka: a törvény erejénél fogva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (1) bekezdése alapján  

 

Megszűnés időpontja: 2013. február 28.  

 

Megszűnés módja: jogutódlással, átalakítással továbbá különválással. 

Jogutódok:  

a.) Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (Bucsa és Kertészsziget) 

b.) Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal (Ecsegfalva)   

 

6. Közfeladatok jövőbeni ellátása:  

 

- Általános jogutódlással Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak 

Körjegyzősége 6. pontban feltüntetett valamennyi feladata tekintetében Bucsa Község 

Önkormányzata és Kertészsziget Község Önkormányzata által 2013. március 1- jével 

megalakuló Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal (5527 Bucsa Kossuth tér 6.) 

gondoskodik, 

 

- Ecsegfalva Község Önkormányzata pedig a Dévaványai Közös Önkormányzati 

Hivatal (5510 Dévaványa Hősök tere 1.) létrehozásával 2013. március 1. napjával 

gondoskodik a 6. pontban meghatározott feladatok ellátásáról. 

 

7. Vagyonnal, pénzügyi elszámolással kapcsolatos rendelkezések: 

 

1.) Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége saját 

vagyonnal nem rendelkezik. A költségvetési szerv által a fenntartására vonatkozó 

megállapodás szerint ingyenesen használt ingatlanok és ingóságok tulajdonjoga 

továbbra is a közös feladatellátásban részt vett önkormányzatok tulajdonában marad, 

amit az e tárgyban megkötött megállapodásuk értelmében a jogutód költségvetési 

szerv (Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal, Dévaványai közös Önkormányzati 

Hivatal) alapításában résztvevő önkormányzatok a jogutód költségvetési szervek 

használatába adnak.  

 

2.) A részt vevő önkormányzatok között tulajdonjogi elszámolási igények nem 

merülnek fel, a pénzügyi elszámolási igények 2013. március 31. napjáig elszámolásra 

kerülnek, majd a zárszámadás keretében lezárulnak.  

 

8. A foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek: 

 

Az általános jogutódlással megszüntetett költségvetési szervvel közszolgálati jogviszonyban 

állók jogviszonyaiban a munkáltató helyébe a jogutód költségvetési szervek, - a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége ecsegfalvi kirendeltségén 
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dolgozó 6 fő esetében a Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal a bucsai székhelyen és a 

kertészszigeti kirendeltségen dolgozók esetében pedig a Bucsai Közös Önkormányzati hivatal 

– lép. 

 

9. Kötelezettség vállalás rendje:  

 

- Bucsa- Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

kötelezettségvállalásának utolsó határnapja: 2013. február 28. 

 

Záradék: A Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 

megszüntető okiratát Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2013.(02.15.) 

számú határozatával Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

16/2013.(02.15.) számú határozatával Kertészsziget Község Önkormányzata Képviselő-

testülete a 8/2013.(02.15.) számú határozatával hagyta jóvá.  

 

 

Bucsa, 2013. február 15. 

 

 

             Kláricz János                                                              Kovács Mária 

             polgármester                                                               polgármester 

   Bucsa Község Önkormányzata                             Ecsegfalva Község Önkormányzata  

 

 

                                                             Kláricz Jánosné 

                                                               polgármester 

                                          Kertészsziget Község Önkormányzata 

 

 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a több éves közös munkát, örömére szolgált az, 

hogy a három település lakosait érintő közös ügyeiket, közösen együttműködve tudták 

megoldani. További eredményes munkát kívánt Ecsegfalvának. A későbbiekben is szívesen 

venné ha értesülne az önkormányzatot érintő eseményekről.  

Mindenkinek jókívánságait szeretné tolmácsolni.  

Mégegyszer köszönetét fejezte ki, és mivel több napirendi pont nem volt, az ülést 13,45 

órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

     Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

       polgármester                                                               körjegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


