Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520
773-37/2010. iktatószám
37. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 18-án
(csütörtökön) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: 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.
Meghívottak: Magyar László körjegyző
Lakosság részéről: 4 fő
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a képviselő-testület tagjait, a
előadókat, a meghívott vendégeket és a körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fő képviselőből 7 fő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívó szerinti napirendi pont megtárgyalását.
Napirendi pont:
1./ Az önkormányzat és a körjegyzőség feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések
megtétele
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait, van-e valakinek a
meghívóban kiadott napirendi pontokon túl más javaslata?
Mivel más javaslat nem volt, a napirendi pontot elfogadásra javasolta. Kérte a képviselőtestület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki 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, az önkormányzat és a
körjegyzőség feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételét.
Elmondta, hogy az írásban kiadott előterjesztést minden képviselő megkapta.
Felolvasta az előterjesztést. Közben részenként magyarázta.
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Javasolta, hogy kerüljön az előterjesztésből a legutolsó bekezdés, mert egyeztetéseket
követően kiderült, hogy nem helyes a megfogalmazás és nem valószínű, hogy fog jelentkezni
ez a téma a következő gazdasági évben. Javasolja törlésre a következő szöveget: „A közös
fenntartású oktatási intézményben 1 fő pedagógus álláshely többlet jelentkezik, ami
elbocsátást vonna maga után, azonban a könyvtári, közművelődési feladatok ellátására egy fő
pedagógus az előírt képesítéssel rendelkezik, ezért elbocsátás helyett átszervezést javaslok.
Ennek az átszervezésnek a lényege, hogy ez a személy 50 %-ban a községi könyvtárban, 50
%-ban az iskolai könyvtárban végezne munkát.”
Kérte a képviselő-testület tagjait, tegyék meg az előterjesztéshez kapcsolódó kérdéseiket,
hozzászólásaikat.
Juhász Sándor a Gazdasági Bizottság elnöke: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gazdasági
Bizottság a 2010. november 16-án megtartott ülésén a napirendet megtárgyalta, és
egyhangúlag elfogadta, és a képviselő-testület felé elfogadásra javasolta.
Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy a 2 fő köztisztviselő, akit szándékoznának
felvenni, eldöntötték-e már, hogy elvállalnák a feladatot.
Kláricz János polgármester: A mai ülésen nem személyekről fognak dönteni, nem egészen
erről van szó, hiszen még ma arról fognak dönteni a képviselők, hogy a határozati javaslatban
szereplő létszámokat betervezzék a következő évi költségvetésbe kiadásként. Ha időszűkében
úgy fognak állni, hogy a köztisztviselői álláshelyeket nem fogják megpályáztatni, arról is
lehet szó, csak határozatban dönteni kell róla. Többször elhangzott ugyan a pályáztatás
folyamata. Október 3-át követően sok nyitott kérdés volt, a képviselő-testület az utóbbi
időben több döntést hozott. Döntött a BUCSA-ÉP Kft további működtetéséről. A
körjegyzőség műszaki köztisztviselője döntött arról, hogy részt kíván venni a Prémium Évek
Programban. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy a megüresedett álláshelyeket pályáztatás
nélkül tölti fel, van erre lehetőség. A legfontosabb kérdés az, hogy a testület arról döntsön,
hogy szükségesnek látja-e az álláshelyek feltöltését.
Fenyődi Attila képviselő: Ha a köztisztviselői állás megpályáztatásra kerül, akkor a jegyző
dönti el, hogy felvételt nyer-e a pályázó. Ha pedig közalkalmazotti állás kerül
megpályáztatásra, azt pedig a polgármester dönti el, nem a képviselő –testület. Ezért úgy
gondolja, hogy felesleges jelenleg akkor most ezeket az állásokat megpályáztatni.
Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy van-e valamilyen elvárás, hogy milyen képesítéssel
rendelkezzenek a karbantartó munkakörbe felvenni tervezett munkavállalók.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy mindenképpen „B” kategóriás jogosítvánnyal
kellene, hogy rendelkezzen és jó lenne ha már lenne valamilyen tapasztalata. Az sem hátrány
ha már van pozitív visszhangja a munkavégzésének. A Munka Törvénykönyve szerinti
foglalkoztatási forma azért fontos, mert az önkormányzatnak nagyon sok terhe van. A
szolgáltatásokat versenyképesen fogja tudni az önkormányzat tartani. Hosszú távon az
átalakítások, és nem egy évben kell gondolkodni, de meg fogják hozni az eredményt. Az
önkormányzat csökkenteni tudja a közalkalmazotti létszámot, és bár durván hangzik ez a
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munkavállalók oldaláról, de megszabadulva így például azoktól a kötelezően kifizetendő
juttatásokról, mint a jubileumi jutalom.
Faluházi Sándor alpolgármester: Az előterjesztésben is szerepel az, hogy nem adhat az
önkormányzat kölcsön munkaerőt a kft-nek. A kukásautóval kapcsolatosan a három fő
foglalkoztatásával ez kiváltható.
Kláricz János polgármester: Valóban, a három fő foglalkoztatásával jól szervezetten lehetne
ezeket a feladatokat lebonyolítani. A kötelező védőfelszereléseket, védőoltásokat biztosítani
tudják.
Magyar László körjegyző: Nagyon fontos az, hogy az a két ember, aki a szemétszállítás
napján a kukásautón lesz foglalkoztatva, akkor azon a napon szervezet szerűen is a kft
állományába kell lennie. Részmunkaidőben, megbízásban lehet foglalkoztatni, akár egy napra
is. Nagyon jó lenne, ha az emberek nem rotációban lennének foglalkoztatva. Az is lehet, hogy
elfogadja a testület most ezt a javaslatot, hogy szervezetileg így történjen, azonban ha a
koncepciót tárgyalják, lehetséges hogy mégis az lesz, hogy más módon, Munkaügyi Központ
által finanszírozott dolgozót kell foglalkoztatni az önkormányzatnak. Fel kell venni a három
fő karbantartót, számolni kell a bérükkel, és számolni azzal, hogy ez a három fő karbantartó
részmunkaidőben egy napot a kft-nél is el fog tölteni.
Kláricz János polgármester: A koncepció készítésekor ki fog derülni, hogy tudja-e az
önkormányzat finanszírozni az eltervezett létszámot. Az érvek egymással szemben fognak
állni. Lehet, hogy a testület most dönt, szeretné foglalkoztatni az embereket, de ennek
finanszírozási oldala is van. Munkaügyileg, könyveléstechnikailag megoldható, hogy akár egy
napra is lehessen egy dolgozók máshol foglalkoztatni, ez nem fog problémát jelenteni.
A BUCSA-ÉP Kft-nél a könyvelést is szerették volna pályáztatni, de erre is kevés az idő. A
holnapi napon fog egy találkozót lebonyolítani egy szeghalmi könyvelő cég képviselőjével.
Magyar László körjegyző: Módosító indítványként mindenképpen dönteni kell a testületnek,
hogy azt elfogadja, hogy országos pályáztatás nélkül fogja az álláshelyeket betölteni az
önkormányzat.
Kláricz János polgármester: A pályáztatás sok időt is elvesz, és a munka az adott, mert a
műszaki ügyintézés hamarosan ellátatlanul marad, hiszen az ott foglalkoztatott dolgozó már a
szabadságát tölti. Megjegyezte, hogy nagyon szép munkát végeztek az utóbbi időben a
községben, a temetőben elkészült az út stb.
Dr. Serester Zoltán képviselő: Felhívta arra a figyelmet, hogy a hulladékszállítási
tevékenységgel kapcsolatosan munkát végző személyek védőfelszereléssel, oltással való
ellátása ne legyen hiányos.
Harmati Gyula képviselő: Ahhoz a részhez szólt hozzá, amely előterjesztés részt törölt a
képviselő-testület. Jelezte, hogy az előterjesztésekben a jövőben ne maradjon konkrét név,
egyrészt azért, hogy ne hozzák a dolgozókat olyan helyzetbe, hogy az interneten is közlésre
kerül, illetve az álláshely mostani betöltőjét is érinti az előterjesztés. Ha legközelebb személyi
dologról döntenek vagy tartsanak zárt ülést, és kapják meg az anyagot zárt borítékban, illetve
mindenképpen egyeztetni kell a munkavállalókkal.
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Kláricz János polgármester: A jövőben oda fognak erre figyelni, ne kerüljenek nevek az
előterjesztésbe, a képviselő-testület létszámokról dönt és nem konkrét személyekről. A jelzés
a képviselő úr részéről a későbbiekben mindenképpen odafigyelést igényel, de nem lesz ezzel
probléma, hiszen ez előtt sem volt.
Magyar László körjegyző: Úgy gondolja, hogy személyiségi jogi sérelmet nem követtek el, a
nevek mögött adat nem szerepelt.
Harmati Gyula képviselő: Úgy gondolja, hogy empátia legyen benne. A képviselő-testület
elvi döntést hoz, ha ez nevesítve van onnantól kezdve személyi döntés.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek
hozzászólása?
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, először a módosító
indítványokat fogadják el.
Először azt, hogy a képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek pályázati
eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek
betöltésre.
Kláricz János polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta,
hogy az álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével kerüljenek betöltésre.
A következő módosító indítvány is el kell fogadni a képviselő-testületnek, amely így szól:
„Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól egy létszámhelyet
átad a körjegyzőséghez, a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011. január
01.napjától.”
Kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a létszámhely átadásával
kapcsolatos módosító indítványt elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az önkormányzattól egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez, a
létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011. január 01.napjától.”
Kláricz János polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta,
hogy az önkormányzattól egy létszámhelyet átad a körjegyzőséghez, a létszámhelyhez
kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011. január 01. napjától.
A következő módosító indítványt arról szól, hogy a következő szövegrész kerüljön ki a
szövegből: „A közös fenntartású oktatási intézményben 1 fő pedagógus álláshely többlet
jelentkezik, ami elbocsátást vonna maga után, azonban a könyvtári, közművelődési feladatok
ellátására egy fő pedagógus az előírt képesítéssel rendelkezik, ezért elbocsátás helyett
átszervezést javaslok. Ennek az átszervezésnek a lényege, hogy ez a személy 50 %-ban a
községi könyvtárban, 50 %-ban az iskolai könyvtárban végezne munkát.”
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Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, hogy a
pedagógus álláshellyel kapcsolatos rész az előterjesztésből kikerüljön.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a módosító indítványt elfogadta.
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, mivel minden módosító
indítványt elfogadott a testület, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a módosító
indítványokkal kiegészített határozatot „Az önkormányzat és a körjegyzőség
feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések megtételéről” elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
153/2010.(11.18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat és a körjegyzőség feladatnövekedése miatti szervezési intézkedések
megtétele
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzattól egy létszámhelyet átad
a körjegyzőséghez, a létszámhelyhez kapcsolódó feladatellátással együtt, 2011.január
01.napjától.
Hozzájárul a körjegyzőségben 4 üres álláshely feltöltéséhez 2011. január 1. napjától.
Feladatnövekedés miatt 1 fő ügykezelő létszámhellyel bővíti a körjegyzőség bucsai
székhelyét 2011. január 1. napjától.
Engedélyezi, hogy Bucsa településen 2 fő köztisztviselői álláshely feltöltésre kerüljön
(műszaki ügyintézők).
Hozzájárul, hogy Ecsegfalva településen a körjegyzőségi kirendeltségen 2 fő köztisztviselői
álláshely feltöltésre kerüljön, melynek bérköltségét Ecsegfalva önkormányzata viseli.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy 1 fő köztisztviselő (műszaki ügyintéző) bérköltségéhez
a körjegyzőséget alkotó önkormányzatok képviselő-testületei lakosság arányosan járuljanak
hozzá.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen létszámokhoz a szükséges
bérköltséget a 2011. évi költségvetési koncepció, és a költségvetés készítésekor betervezi.
Felhatalmazza a körjegyzőt, hogy a köztisztviselők felvételével kapcsolatos eljárást saját
hatáskörében folytassa le.
Bucsa Község Önkormányzat feladatnövekedése miatt 3 fő karbantartót Munka
Törvénykönyve szerinti foglalkoztatásban határozott 1 éves időtartamra engedélyezi felvenni.
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy ezen létszámokhoz a szükséges
bérköltséget a 2011. évi költségvetési koncepció, és a költségvetés készítésekor betervezi.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az engedélyezett létszámokat az önkormányzathoz
felvegye.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 100 %-os
tulajdonában álló BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője 2011. január 1. napjától 2 fő segédmunkást
alkalmazzon a hulladékgyűjtési feladatok elvégzéséhez, részmunka időben, vagy alkalmi
foglalkoztatásban, heti maximum 10 órában (heti 1 nap). A képviselő-testület hozzájárul
ahhoz, hogy napi 2 órás részmunkaidőben 2011. június 30. napjáig 1 fő adminisztratív
munkaerőt foglalkoztasson. Utasítja az ügyvezetőt, hogy az előirányzott létszám
foglalkoztatásáról gondoskodjék.
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A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy ezen álláshelyek pályázati eljárás mellőzésével
kerüljenek betöltésre.
Felelős: Kláricz János polgármester
Magyar László körjegyző
BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője
Határidő: értelem szerint

Kláricz János polgármester: Mivel több napirend, hozzászólás nem volt, megköszönte az
ülésen való részvételt és az ülést 14,45. órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Magyar László
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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