Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-6/2011. iktatószám
6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. február 9-én (szerdán) 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,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Csányi
András, Galambos István, Tóth Gyula, Willand Péter Lőrinc képviselők
Távol maradt: Sárkány Sándor képviselő
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó
László képviselő, Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Meghívott: Távollévő Dr. Magyar László körjegyző megbízásából Dr. Nagy Éva fogalmazó,
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat Kláricz
Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Bucsa, Ecsegfalva és Kertészsziget települések
képviselőit. Köszöntötte Dr. Nagy Évát, és a meghívott munkatársakat Zsombok Gyuláné
pénzügyi főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 7 főből 6 fő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 5 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot:
1./ Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi
költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
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Kláricz János polgármester: Javasolta második napirendi pontként megtárgyalni a Dr. Magyar
László körjegyzővel kapcsolatosan megkötendő Megállapodást.
Megkérdezte a képviselőket egyetértenek-e a napirendi pont felvételével.
A képviselők egyhangúlag elfogadták a napirendi pont felvételét.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011. évi költségvetését.
Az előterjesztést mindhárom település képviselői írásban megkapták. Az alapos anyagból
kitűnik azaz elv ami szerint a körjegyzőség 2011. évi költségvetését összeállították.
Kovács Mária polgármester: Köszöntötte a képviselő-testületeket. Elmondta, hogy nagyon
örül, hogy Ecsegfalva tekintetében csökkent az összeg az előző évihez képest az átadott
pénzeszközök tekintetében.
Megkérdezte, hogy a jubileumi jutalom Ecsegfalva tekintetében kit érint.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Tájékoztatást adott név szerint a köztisztviselőről,
akit érint a jubileumi jutalom. Ez egyszeri juttatás, 25 éves köztisztviselői jogviszony
betöltése utáni napon jár.
Kláricz Jánosné polgármester: Kertészsziget Község Önkormányzata részéről is azt látja,
hogy a 2011. évi költségvetésbe betervezett kiadás kevesebb, mint a 2010. évi, sőt még a
koncepcióba betervezett összegnél is kevesebb. 7.895.000 Ft volt a koncepcióban szereplő
összeg, és 7.566.000 Ft lett a végleges hozzájárulás. Ennek is örül, és annak is, hogy jól
működik a körjegyzőség, valamint megköszöni a munkatársaknak a szépen összekészített
költségvetést.
Fenyődi Attila képviselő: A két polgármester asszony megemlítette, hogy kevesebb lett a
körjegyzőséghez való hozzájárulás összege. Megkérdezte, hogy mennyivel kevesebb ez az
összeg, vagy mennyi a különbség a két év között?
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Az ecsegfalvi képviselő-testületi ülésen, és a
körjegyzőség 2011 évi költségvetési koncepciójának tárgyalásakor is kifejtette számszakilag
ezt az összeget. Egyrészt a körjegyzőség költségvetése kevesebb lett a cafetéria összeg
csökkenése miatt, ez mindhárom településnél. Ecsegfalvánál kevesebb lett a bérjellegű kiadás,
mert rendeződtek a létszám viszonyok, valamint mindhárom település kevesebb dologi
kiadást használt fel, mint a 2010. évi.
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Kláricz János polgármester: A cafetéria juttatás csökkenése Bucsa községnél is
megtakarításként jelentkezett, mint Ecsegfalva és Kertészsziget esetében, dolgozónként
109.000 Ft, ami jelentős tétel.
Megköszönte továbbá a 2011. évi költségvetés elterjesztéseinek elkészítését, úgy a pénzügyi
munkatársaknak, mint a helyettesítést ellátó Dr. Nagy Évának.
Galambos István képviselő: Megkérdezte, hogy a jubileumi jutalom adható, vagy kötelező
juttatás? Továbbá megkérdezte, hogy miért magasabb Bucsán az irodaszer költsége, ami
majdnem háromszor nagyobb, mint pl. Ecsegfalván.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: A jubileumi jutalom kötelezően juttatás.
Kláricz János polgármester: Az átadott pénzeszközökben ez így is van megfinanszírozva,
tehát Bucsának nagyobb az épülete is, nagyobb a dologi kiadása is. Sok adminisztrációs
tevékenység itt zajlik Bucsán, a körjegyzőnek is Bucsán van székhelye. A körjegyzővel
kapcsolatos költségek is itt mutatkoznak. A körjegyzőséggel kapcsolatosan is bucsán mint
gesztor önkormányzaton nagyobb adminisztrációs költségek jelentkeznek, de a hozzájárulási
oldal arányosan kerül befizetésre. Amit kapnak a körjegyzőség működésére támogatást, azt a
körjegyző bére el is viszi, a további költségeket települések hivatalaik létszámára és
arányaiban finanszírozzák. Mindenki a saját hivatalát és annak költségeit finanszírozza.
Gyakorolják azt, hogy hogyan kell együttműködni, mi az európai tendencia, nem az egyénben
kell gondolkodni, és ebben az együttműködésben a jegyző bérét finanszírozza meg az állam.
Csányi András képviselő: Az előző képviselő-testületnek kételyei voltak, hiszen a
körjegyzőségből való kilépés mellett döntöttek, és újra akarták gondolni annak idején. Az
eredmények azonban azt mutatják hogy jól működik a körjegyzőség és mind a három
település megtalálta a számítását. Ha külön tartanának fenn hivatal, akkor mindenkinek többe
kerülne. Azt kívánja, hogy ez továbbra is így működjön, legyen a pozitív a közös munka
eredménye.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak néhány dologi kiadás kérdésében, amelyet miután
megbeszéltek lezártnak és elfogadottnak tekintettek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége 2011 évi
költségvetésével kapcsolatosan kérdése? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt,
szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
14/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt
részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Kovács Mária polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség
2011. évi költségvetését.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
25/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése elfogadása
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt
részletezés szerint fogadja el.
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
Körjegyzőség 2011. évi költségvetését.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
7/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
2011. évi költségvetése elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőség 2011. évi költségvetését az e
jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: értelem szerint
Szünet
2. napirendi pont: Dr. Magyar László körjegyző munkaviszonyával kapcsolatosan
megkötendő Megállapodásról
(Az ülésre megérkezik Dr. Magyar László körjegyző.)
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Dr. Magyar László
körjegyző munkaviszonyával kapcsolatosan megkötendő Megállapodásról.
Nyilatkoztatja Dr. Magyar László körjegyző urat, hogy a napirendi pontot kívánja-e hogy zárt
ülésen kerüljön megtartásra.
Dr. Magyar László körjegyző: Nyilatkozata szerint nem kéri ügye zárt ülésen történő
tárgyalását.
Kláricz János polgármester: Elmondja, hogy az ülésen nincs más jelen, csak az érintettek, így
a nyilvános ülést folytatja. Az előterjesztést szóban adja elő.
Elmondta, hogy a 2011 január 18-án Ecsegfalván megtartott együttes testületi ülésen merült
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fel az hogy megbomlott a maga részéről a körjegyző úr felé a bizalom. Így a bizalomra való
hivatkozással kérte, hogy jussanak megállapodásra abban, hogy váljanak meg egymástól. Az
azóta eltelt időben voltak beszélgetések ezzel kapcsolatosan és közös álláspontot próbáltak
kialakítani. A közös álláspont az, hogy a Dr. Magyar László körjegyző jogviszonyát közös
megegyezéssel kívánják megszűntetni. Ez azt eredményezné, hogy a megszűntetést követően
az állás meghirdethető, és később betölthető.
Amiben még nem jutottak egyezségre azaz, hogy a közös megegyezés jogcímén milyen
összeg kerüljön megállapításra. A körjegyző úr négyhavi bruttó bérének megfelelő összeget
szeretné kapni. Illetve van még egy önkormányzati tulajdonú lakás, amit a körjegyző úr
használ, és a megromlott egészségi állapotának, illetve elhúzódó orvosi kezelése miatt is a
lakásbérletet nem mondaná fel az önkormányzat, hanem határozott idejűvé módosítanák.
Megköszönte, hogy a körjegyző úr befáradt az ülésre, mivel most is táppénzen van. A
távollétében nem szívesen beszélt volna erről a dologról.
Elmondta, hogy a körjegyző úr részére 1.200.000 Ft bruttó összeget javasolt elfogadásra,
ebben az összegben kerülne számfejtésre.
A körjegyző úr viszont a négyhavi bérének a pótlékaival együtt történő kifizetését kérte, ami
az 1.200.000 Ft-nál nagyobb összeg. kb. 700.000 Ft-tal.
Dr. Magyar László körjegyző: Úgy gondolta, hogy mindenkinek jobb, ha békébe megválnak
egymástól, bár nem így gondolta, de már így alakult. A képviselő-testületeknek jogában állna
indoklás nélkül felmondani. Ebben az esetben a jogviszony megszűnne kettő havi felmentési
időt figyelembe véve, és kettő havi végkielégítéssel járna, ha csak a körjegyzőségben eltöltött
időt vennék figyelembe, és van kb. két évi ki nem vett szabadsága. Ezt, ha összeszámolják,
akkor törvény szerint átlagkereset illeti meg a dolgozót, és ez majdnem hat havi átlagkereset.
Ezért mondta azt, hogy négy havi átlagkeresetben minden további nélkül hajlandó
megállapodni. Azt a szabadidőt, amit a munkára rááldozott ennek az ellentételezéséről
elmond. Eddig a munkájával kapcsolatosan kifogás nem merült fel, az ellenőrzések nem
zárultak negatív eredménnyel mióta körjegyző. Az, hogy bizalmi válság alakult ki köszönhető
az előző ciklusnak, a választások körülményeinek, egyéb dolgoknak. Úgy érzi, hogy
mindenkitől, akitől megvált az önkormányzat a törvényesen nekik járó összeget nem sajnálta
az önkormányzat és megadta azt az összeget, ami járt. Senkinél nem rosszabb, úgy gondolja,
ha arról a részről ami törvényesen járna még arról a részről még le is mond, akkor mindenki
jól járna. A másik pedig az, hogy akkor ki lehet írni a pályázatot és nem kell miden másra
gondolni. Tehát a négy havi átlagkereset, ami két havi felmentés és két havi végkielégítés
nettó összegben durván egymillió forintnyi összeg lenne. Ezt az összeget szeretné megkapni.
Úgy gondolja, hogy június elejére el tudna költözni a lakásból. A mostani egészségi
állapotában nem tud költözni, mert további kórházi kezelésekben kell részt vennie. De
amennyiben a testület úgy gondolja, a jogviszony megszűnését követően 30 napon belül
elhagyja az ingatlant. Szeretné a törvényben járó minimális összeget megkapná, azaz a négy
havi átlag bért. Hozzátette még, hogy nagyon sok időt töltött éjszaka ellenőrzéseken, vagy
szökött gyermek után ment, vagy belvíz idején állt helyt. Úgy gondolja, hogy nem egy
tisztességtelen kérés amit kér.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy az, hogy felhalmozódott ennyi szabadság,
vezetőként kellett volna példát mutatnia, azzal, hogy-hogy kell a szabadságok kivételéhez
hozzáállni. Egy decemberi ülésen lett a körjegyző úrnak helyettese, amit végre hajlandó volt
elfogadni. A szabadság jogilag létezik, amit minden évben márciusig lehetne kivenni.
Mindent összevetne az felajánlott összeg jóindulatú. A körjegyző úr elindított egy folyamatot,
lehet, hogy a körjegyző urat leszázalékolják az egészségi állapota végett. De nem akar nagyon
előrerohanni, most megoldott a jegyző helyettesítése, a munka mehet tovább.
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Ne beszéljenek olyan dologról, ha esetleg a körjegyző úr vissza kerülne munkába, és akkor mi
lenne. A mostani állapotot szeretné ha figyelembe vennék. Közös megegyezéssel meg
tudnának válni egymástól. Ez egy ajánlat, azzal az összeggel, ami elhangzott. Az összeg
közös költségviselésű. A körjegyző úr úgy magyarázta, hogy milyen állapot lenne, ha a
testületek indoklás nélkül felmondanának.
Kovács Mária polgármester: Kérte Kláricz János polgármester urat, hogy konkrétan,
számításokkal fejezzék ki összegeket azért hogy mindenki tisztában legyen vele, és a
képviselőknek is könnyebben felfogható úgy.
Közben Tóth Gyula képviselő úr megkérdezi, hogy mi miatt alakult ez így, hogy bizalmi
probléma van?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy nem kíván nyilatkozni a bizalmi viszony
megromlásának körülményeiről, de nem áll fenn a bizalom, ami a jegyző irányába meg
kellene, hogy legyen egy település vezető részéről. Ezt a testületek elfogadták, és utána
kezdődött a tárgyalás.
Kláricz János polgármester Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó segítségét kérte, hogy
szíveskedjen konkrétan kiszámolni, hogy mibe kerülne az önkormányzatnak, ha az 1.200.000
Ft kerül számfejtésre, mennyit utalnának a körjegyző úrnak, illetve mibe kerülne az
önkormányzatnak, ha a körjegyző úr által kért 1.000.000 Ft kerülne nettóban kifizetésre.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó rövid ideig számításokat végez, majd az ülésen előadja.
Közben Kovács Mária polgármester: Elmondja, hogy ha meg fognak tudni egyezni, akkor
tudnak kiírni körjegyzői pályázatot, 45 napig kell hirdetni, majd a testületek döntik el, hogy a
pályázók közül kit választanak.
Kláricz János polgármester: Ne szaladjanak előre, bár gondolja, hogy meg fognak egyezni. A
munka megy tovább, a körjegyzőnek van helyettese. Meg is kérték az állásfoglalást a
Kormányhivataltól a körjegyző jogszerű helyettesítésével kapcsolatosan.
Majd a testületeknek kell most a Dr. Nagy Évát megbíznia, mint körjegyző helyettest.
Közben beszélgetések a jegyző lakásbérletével kapcsolatosan.
Megkérdezik, hogy ha az új körjegyző nem bucsai lesz, és szüksége lesz lakásra, akkor
hogyan oldják majd meg?
Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó: Tájékoztatja a képviselőket, hogy ha Dr. Magyar
László körjegyző részére bruttó 1.200.000 Ft kerülne számfejtésre, akkor 798.000 Ft jár a
levonások után, és az önkormányzatnak 1.527.000 Ft-jába kerül.
Ha a körjegyző úr 1.064.000 Ft-ot kapna nettóban, az 2.032.000 Ft-ba kerülne az
önkormányzatnak. 508.000 Ft-tal kerülne többe az önkormányzatnak a második számítás.
Kláricz János polgármester: Ezzel szembe állításra kerül az, hogy egy 45 napos ciklusra nem
lesz körjegyző.
Dr. Magyar László körjegyző: Elmondja, hogy bevállalja a 45 napot, és dolgozik addig, míg
le nem zajlik a pályáztatás.
Kláricz János polgármester: Nem gondolja így kellene lennie, egy dolgot tisztázzanak le, nem
azért mondta, hogy bizalmi probléma van, mert azt nem úgy gondolta.
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Úgy gondolja, hogy megállapodnak, és közös megegyezéssel elválnak egymástól.
Felajánl 800.000 Ft nettó összeget, és megkérdezi, hogy a lakásbérleti szerződés június
hónapig való fenntartásával elfogadható-e?
Dr. Magyar László körjegyző: Kéri, hogy kaphasson 900.000 Ft-ot nettóban.
Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a körjegyző kórházi kivizsgálás alatt van,
sokat jelent számára a százezer forint. A kórházba való eljárások, útiköltség stb.
Kompromisszumot javasol, mert sokat számít, hogy mennyi pénzt kap a körjegyző.
Kovács Mária polgármester: Egyetért a 900.000 Ft nettó összeg kifizetésével, kössék meg a
megállapodást ezzel az összeggel.
Kláricz János polgármester: Összetettebb a dolog, mint amit itt a testület előtt meg tudnának
beszélni. Megkérdezte a képviselő társakat, hogy nyilatkozzanak. A maga részéről
kompromisszum kész.
Biró Endre képviselő: Személytől függetlenül szeretne beszélni. A doktor úrnak is igaza van,
csak amikor egy olyan emberről van szó, aki jól dolgozott, mert nem arról van szó, hogy nem
dolgozott, és keresett is szépen természetesen a munkája után, amikor arra gondolna, hogy
több olyan ember van, aki még csak az orvoshoz sem tud elmenni, nem hogy Debrecenbe,
sehova vizsgálatra, olyan szegény. Akkor egy százezer forint annak bizony számítana. Ha a
testület nem áll ki egy szegény bucsai ember mellett, akkor diszkrimináció lenne kiállni egy
olyan ember mellett, akinek több pénze volt. Mindamellett nem sajnálja a pénzt, meg fogja
szavazni, a diszkrimináció oldaláról közelíti meg a dolgot. Egy emberért kiállnak, és a
szegény emberekért nem állnak ki, pedig nagyon sok van. Vagy megérdemli, és
megszavazzák, de betegséggel ne indokoljanak ilyen dolgot. Ez a jegyző úrra is megalázó. Ne
legyen beteg, dolgozzon, minél többet, minél jobban.
Többen egyetértésüket fejezik ki.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Ha 904.000 Ft kerülne kifizetésre, akkor 1.450.000
Ft lenne a bruttó összeg, és az önkormányzatnak 1.727.000 Ft kerülne.
Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, ha mindent figyelembe vesznek, akkor ez az
összeg nem fog plusz terhet jelenteni a 2011-es költségvetésben.
Faluházi Sándor alpolgármester: Véleménye szerint bevállalható ez az összeg.
Galambos István képviselő: Olyan összeget kellene bevállalni, ami az év végére nullás
végeredményt hozna. A körjegyző urat nem ismeri, véleményt nem tud mondani, de a
kialakult helyzet ezt követelné meg. Ez nem volt betervezve egyik önkormányzatnak sem.
Kláricz János polgármester: Nem lehet konkrétan kiszámolni, hogy milyen végeredménnyel
zárjuk a 2011-es évet, az függ például attól, hogy már az első pályázati eljáráson találunk –e
mind a három település számára megfelelő körjegyzőt. Óvatos jóslásba bocsátkozna azzal,
hogy az év végére ki tudnák ezt az összeget gazdálkodni.
A 800.000 Ft, vagy 900.000 Ft már a végén kofa módjára alakul ki. Mindent próbált
összeszedni, és a 1.200.000 Ft-ot gondolta ki először, de nem célja, hogy a körjegyző
zsebéből egy forintot is kihúzzon. Ha most úgy döntenek, hogy megszavazzák, tegyék meg,
de mint polgármester az önkormányzat érdekeit képviseli.
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Ne várja el azonban senki, hogy már az okra való hivatkozás miatt is lelkiismereti kérdést
csináljon ebből. A 900.000 Ft-tal egyetért, és kívánja, hogy a körjegyző úr térjen vissza a
munka világába, szellemileg úgy gondolja, hogy a jegyző úrral nincs probléma, de fizikailag
rehabilitálódnia kell.
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy akkor 900.000 Ft nettó összegben fognak
megegyezni?
Mi lesz akkor a lakásbérleti szerződéssel kapcsolatban?
Kláricz János polgármester: A nettó összeg 900.000 Ft lesz, és a bucsai képviselő-testület fog
hozni egy döntést az együttes ülések után saját ülésen, és eldöntik azt, hogy ami most egy 30
napos felmondási idejű lakásbérleti szerződés, azt határozott idejűvé 2011. június 30. napjára
módosítják.
Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy milyen dátummal hozzák meg a körjegyző
munkaviszonyának megszűntetését, és mikor milyen határidővel írják ki a körjegyzői
pályázatot?
Kláricz János polgármester: Kéri a képviselő-testületeket, hogy hatalmazzák fel arra, hogy Dr.
Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyát közös megegyezéssel megszűntethesse,
és vele munkaügyi megállapodást köthessen a fentebb tárgyalt nettó 900.000 Ft kifizetésre
kerülő összegben.
(Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs jelzi, hogy a munkaügyi megállapodásban a
kifizetésre kerülő összeget bruttó értékben kell majd meghatározni.)
Kláricz János polgármester: Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
15/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Dr. Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetése tárgyában, felhatalmazás az ezzel kapcsolatos
„Megállapodás” megkötésére
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február hó 9. napjával Dr.
Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyát, a köztisztviselővel közös
megegyezéssel megszűnteti.
A megszűntetéssel kapcsolatos „Megállapodás” megkötésére Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz Jánost Bucsa Község
Önkormányzat polgármesterét.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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26/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Dr. Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetése tárgyában, felhatalmazás az ezzel kapcsolatos
„Megállapodás” megkötésére
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február hó 9. napjával Dr.
Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyát, a köztisztviselővel közös
megegyezéssel megszűnteti.
A megszűntetéssel kapcsolatos „Megállapodás” megkötésére Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz Jánost Bucsa Község
Önkormányzat polgármesterét.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-

testületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Döntés Dr. Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyának közös
megegyezéssel történő megszűntetése tárgyában, felhatalmazás az ezzel kapcsolatos
„Megállapodás” megkötésére
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február hó 9. napjával Dr.
Magyar László körjegyző köztisztviselői jogviszonyát, a köztisztviselővel közös
megegyezéssel megszűnteti.
A megszűntetéssel kapcsolatos „Megállapodás” megkötésére Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz Jánost Bucsa Község
Önkormányzat polgármesterét.
Határidő: azonnal és értelem szerint
Felelős: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a képviselő-testületeknek most döntést kell
hozniuk arról, hogy szándékoznak jegyzői állás pályázatot kiírni.
A körjegyzői állás pályázat kiírása feltételeit a testületek határozhatják meg.
Felkérte Dr. Nagy Évát, hogy szíveskedjen ismertetni a körjegyzői pályázat kiírására
vonatkozó feltételeket. Szíveskedjen a képviselők részére egy tárgyalási alapot képező
pályázati kiírás mintát rendelkezésükre bocsátani.
Ennek előkészítésére rövid szünetet rendelt el.
Szünet
Dr. Nagy Éva a körjegyzői pályázat kiírásával kapcsolatos szabályokat, és a mintát
elkészítette, és a Kláricz János polgármester rendelkezésére bocsátotta.
Kláricz János polgármester: Ismertette a körjegyzői pályázat általános feltételeit. Felolvasta a
pályázati kiírás mintát.
A képviselők rövid megbeszélést követően, különösen kitérve a pályázat benyújtásának,
elbírálásának határidejére, valamint az állás betöltésének időpontjára, és arra a
megállapodásra jutottak, hogy a pályázati kiírás mintát egyebekben elfogadhatónak tartják
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása, javaslata?
Mivel több kérdés, javaslat és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a körjegyzői állás meghirdetésével, valamint az
előbbiekben felolvasott körjegyzői álláspályázat szövegezésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
16/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község
Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
körjegyzői munkakör betöltésére.
A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos
próbaidő kikötésével
A
munkavégzés
helye:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak
Körjegyzősége- Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67., 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban
számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által
meghatározott feladatok ellátására.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelen: önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése
esetén igazolás annak meglétéről, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, Kossuth tér
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6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 5.
A munkakör 2011. április 6. napjáról töltheti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületét,
hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a körjegyzői állás
meghirdetésével, valamint az előbbiekben felolvasott körjegyzői álláspályázat
szövegezésével.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község
Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
körjegyzői munkakör betöltésére.
A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos
próbaidő kikötésével
A
munkavégzés
helye:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak
Körjegyzősége. Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.,
Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67., 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban
számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által
meghatározott feladatok ellátására.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga
- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelen: önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése
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esetén igazolás annak meglétéről, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, Kossuth tér
6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 5.
A munkakör 2011. április 6. napjáról töltheti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselőtestületét, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a körjegyzői állás
meghirdetésével, valamint az előbbiekben felolvasott körjegyzői álláspályázat
szövegezésével.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Ecsegfalva Község
Önkormányzatának képviselő-testülete és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőség körjegyzői állásának betöltésére
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 10.§. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
körjegyzői munkakör betöltésére.
A Közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól, hat hónapos
próbaidő kikötésével
A
munkavégzés
helye:
Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak
Körjegyzősége. Székhely: 5527. Bucsa, Kossuth tér 6.
Kirendeltségek: 5515. Ecsegfalva, Fő u. 67., 5526. Kertészsziget, Kossuth u. 1.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzősége vezetési feladatok, valamint a jogszabályokban
számára meghatározott feladatkörök ellátása. Feladat- és hatáskör a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36.§-ában foglaltak szerint a jegyző által
meghatározott feladatok ellátására.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők
jogállásáról szóló” 1992. évi XXIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- igazgatásszervezői, vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés
- közigazgatási, vagy jogi szakvizsga
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- legalább kétévi közigazgatási gyakorlat
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
Előnyt jelen: önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál
nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakör betöltése
esetén igazolás annak meglétéről, szakmai program, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi
megismeréséhez hozzájárul, illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 28.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, ajánlott levélben 5527. Bucsa, Kossuth tér
6. címe, a borítékon feltüntetni „Pályázat körjegyzői állásra”.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. április 5.
A munkakör 2011. április 6. napjáról töltheti be.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy döntést kellene hozni a
tekintetben is, hogy kit bíznak meg a testületek a körjegyzői feladatok ellátásával, mindaddig,
amíg az álláshely betöltésre nem kerül, mivel Dr. Magyar László körjegyző munkaviszonya a
mai nappal megszűnik.
2010. november 18. napjától Dr. Nagy Éva volt megbízva a körjegyző úr indítványára a
helyettesítéssel. Javasolta, hogy az álláshely betöltéséig a körjegyzői feladatok
helyettesítésével a holnapi naptól tehát 2011. február 10. napjától továbbra is a 2010.
november 18-án megállapított helyettesítési díj ellenében Dr. Nagy Évát bízzák meg a
testületek.
A felkéréssel a képviselők egyetértettek és vita nélkül döntöttek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés, és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a körjegyző
helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízza meg.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
17/2011.(02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Nagy Éva megbízása a körjegyző helyettesítésével
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy Éva köztisztviselőt bízza
meg a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége körjegyzői
feladatainak ellátásával, 2011. február 10. napjától. A megbízást továbbra is a 2010.
november 18-án megállapított helyettesítési díj ellenében végzi.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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Kovács Mária polgármester: Kérte Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület
a körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízza meg.
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2011.(02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Nagy Éva megbízása a körjegyző helyettesítésével
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy Éva köztisztviselőt
bízza meg a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
körjegyzői feladatainak ellátásával, 2011. február 10. napjától. A megbízást továbbra is a
2010. november 18-án megállapított helyettesítési díj ellenében végzi.
Felelős: Kovács Mária polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
képviselő-testület a körjegyző helyettesítésével Dr. Nagy Évát bízza meg.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
10/2011.(02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Nagy Éva megbízása a körjegyző helyettesítésével
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Nagy Éva köztisztviselőt
bízza meg a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
körjegyzői feladatainak ellátásával, 2011. február 10. napjától. A megbízást továbbra is a
2010. november 18-án megállapított helyettesítési díj ellenében végzi.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont
nem volt, az ülést 16,30 perckor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-7/2011. iktatószám

7. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget Község
Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 9-én (szerdán) délután 15,00
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,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó
László képviselő, Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes, Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatárs, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadó
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, Kláricz Jánosné polgármester
asszonyt, Bucsa és Kertészsziget települések képviselőit, valamint köszöntötte Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettest, és a meghívott munkatársakat, Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársat, Balázs Ferencné pénzügyi főelőadót.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő képviselőből 5 fő jelen
van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot:
1./ Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Óvoda 2011. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal
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.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi
költségvetését. Az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta.
Kérte a Gazdasági Bizottság elnökét, szíveskedjen tájékoztatni a képviselő-testületet a
bizottság véleményéről.
Juhász Sándor elnök: Elmondta, hogy a Gazdasági Bizottság tárgyalta és a képviselő-testület
felé elfogadásra javasolja Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetését.
A Gazdasági Bizottság az iskola költségvetést javasolja évközben majd kiegészíteni a
káptalanfüredi táboroztatással kapcsolatos 200.000 Ft-os költség megítélésével.
Kláricz János polgármester: Felmerül egy olyan lehetőség, hogy ha lesz pályázat az iskola
megpróbálja abból megoldani az úszásoktatás és a táboroztatás bérjellegű költséget, de
amennyiben nem lesz pályázati lehetőség, akkor az önkormányzat majd biztosítja a szükséges
200.000 Ft-os előirányzat módosítást.
Most a költségvetést ezzel a tétellel nem borították, de senki nem zárkózott el attól, hogy ezt a
költséget, amennyiben a pályázatok nem járnak sikerrel, az önkormányzat előirányzatot
emeljen az iskolánál. Ezzel a kis módosítással javasolják az iskola 2011 évi költségvetését a
képviselő-testület elé elfogadásra.
Faluházi Sándor alpolgármester: A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatosan kérdezett.
Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatárs: Elmondta, hogy ez a tétel egy adófizetési
kötelezettség, és azoknak a munkáltatóknak kell megfizetni, akik 20 főnél nagyobb létszámot
foglalkoztatnak, és nem alkalmaznak 2 fő rehabilitációs járadékban részesülő személyt.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy ez nem azt vonná maga után, hogy
foglalkoztassanak ilyen munkaerőt?
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy ezt az összeget időarányosan kell megfizetni. Az
önkormányzat szeretne foglalkoztatni ilyen rehabilitációs járadékban részesülőt, csak az a
hátulütője, hogy csak pedagógiai asszisztensként és pedagógusként lehetne alkalmazni
rehabilitációs járadékost.
Jelenleg egy főt alkalmaznak, de még egy főt kellene felvenni. Most nincs információjuk,
hogy megfelelő személyt találjanak, minimum érettségizett legyen, és rehabilitációs
járadékban részesüljön.
Felkérték a Gazdasági Bizottság elnökét, ha tud szíveskedjen segítséget nyújtani ebben a
kérdésben.
Úgy lenne beállítva a személy foglalkoztatása, hogy ennek a rehabilitációs költségnek a
terhére, tehát ezt a költséget a bérre kifizetett összeg ne haladja meg.
Dr. Serester Zoltán képviselő: A táboroztatással kapcsolatosan szólt. Elmondta, hogy legalább
egyszer el kellene látogatni a káptalanfüredi táborba. Meg kellene vizsgálni a higiéniai
feltételeket, és a napi kalória bevitelt. Felajánlja, hogy ezt a vizsgálatot szívesen elvégzi.
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Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy nincs ennek semmi akadálya, le kell szervezni,
és elmennek, akár többen is, meg fogják tudni oldani. Elmondta, hogy néhány alkalommal
volt már a káptalanfüredi táborban, jó volt az élelmezés, higiéniai szempontból sem talált
kifogást. Erre a dologra vissza lehet térni.
Még annyit hozzáfűzött, hogy a koncepcióhoz képest a bucsai tagintézménynél közel
1.090.000 forinttal csökkent az előirányzat. Ennek az oka az volt, hogy az 2010. évi végi
teljesítésekhez lettek beállítva az előirányzatok. Összességében a bucsai tagintézmény
szinkronba hozható az önkormányzat költségvétésével, és abba beépíthető, és elfogadásra
javasolja.
Harmati Gyula elnök: Egyetértett az elhangzottakkal és elmondta, hogy a lehetőségekhez
mérten a legjobbat készítették el a költségvetést illetően. Elfogadásra javasolja a jól
előkészített előterjesztést.
Jó néhány egyeztető fóruma van már az önkormányzatnak az iskolával. Javasolja, hogy jövőre
futtassák végig minden fórumon és a még több ötletet fogják megkapni.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy voltak némi információ áramlásbeli
hiányosságok. Voltak erre utaló jelek, de a későbbiekben ezt is fogják tudni orvosolni, kinek
milyen területen hogyan kell ehhez hozzáállnia. Ezeket megfogadva még jobban, és
precízebben fogják elkészíteni. Megköszönte az előterjesztések elkészítését mind a pénzügyi
és mind az igazgatási oldalon végzett munkát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása a Bucsa Község II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011 évi
költségvetésével kapcsolatosan kérdése?
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 2011. évi költségvetését.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
18/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
2011. évi költségvetésének elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi
költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz Jánosné polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi költségvetését.
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Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
11/2011. (02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda
2011. évi költségvetésének elfogadása
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 2011. évi
költségvetését az e jegyzőkönyvhöz csatolt részletezés szerint fogadja el.
Felelős: Kláricz Jánosné polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel a kettes együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont
nem volt, az ülést 16,30 perckor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
megbízott körjegyző helyettes

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
203-8/2011. iktatószám
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 9-én
(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva megbízott
körjegyző helyettest.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot:
1./ Dr. Magyar Lászlóval kötött lakásbérleti szerződés módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi ponttal
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, Dr. Magyar Lászlóval kötött
lakásbérleti szerződés módosítását illetően.
Tekintettel arra a tényre, hogy a képviselő-testület a 15/2011.(02.09.) sz. KT határozattal
döntött Dr. Magyar László munkaviszonyának közös megegyezéssel történő
megszűntetéséről, 2011. február 9. napjával, ezért a vele 2009. január hónap 1. napjától
fennálló 3645/2008. iktatószámon nyilvántartott bérleti szerződést illetően módosítani
javasolja. A bérleti szerződés határozatlan időről határozott időre történő módosítását
indítványozza, azzal, hogy a Bérleti szerződés 2011. június hó 30. napjáig álljon fenn.
Faluházi Sándor alpolgármester: Amennyiben Dr. Magyar László életkörülményeiben olyan
helyzet áll elő, amelynek folytán az ingatlant a meghatározott időpontig nem tudná elhagyni,
úgy kéri a testületet, hogy a jövőben tárgyalják újra az ügyet.
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A felvetéssel a képviselők egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Természetesen egyetértett a felvetéssel, amennyiben ez az
időpont későbbre tolódna úgy a testület újra fogja tárgyalni. Nem célja a testületnek az, hogy
a lakásbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Harmati Gyula képviselő: Szándékosan nem akart a megegyezés előtt szólni a körjegyző úrral
kapcsolatosan, mert nem volt felhőtlen a viszonyuk. Örül, hogy megszületett ez a döntés, bár
jobban örült volna, ha ez novemberben születik meg. Úgy érzi, hogy jó és korrekt döntést
hoztak, és empatikusak voltak. Volt olyan önkormányzati tulajdonú cég ahol nem voltak
empatikusak, nem is olyan régen. Bízik benne, hogy olyan jegyző fog jönni, aki megismeri
ezt a térséget, a körjegyzőséget, és tud azért tenni, hogy elmozduljanak felfele.
Kláricz János polgármester: Kéri a képviselőket szíveskedjenek felhatalmazást adni a Dr.
Magyar Lászlóval fennálló lakásbérleti szerződés módosítására.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
19/2011.(02.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Magyar László lakásbérleti szerződésének módosítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
polgármestert, hogy a Dr. Magyar Lászlóval 2009. január 1. napjától fennálló lakásbérleti
szerződést határozatlan időről határozott időre (2011. június 30. napja) módosítsa.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők
ülésen való aktív részvételét és az ülést 16,30 perckor bezárta.
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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