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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010. október 28-án (csütörtökön) délután 1500 órakor megtartott
együttes nyilvános üléséről.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testületének, és Kertészsziget Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010. október 28-án (csütörtökön) délután 1500 órakor megtartott
együttes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Községháza nagyterme, Bucsa, Kossuth tér 6.
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kovács Mária polgármester, Nyúzóné Gaál Marianna, Boda András, Csányi
András, Sárkány Sándor, Willand Péter Lőrinc képviselők.
Távol maradt: Galambos István képviselő
Kertészsziget Község Képviselő-testülete részéről:
Jelen vannak: Kláricz Jánosné polgármester, Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó
László, Mogyorósi István, Nagy István képviselők
Meghívott: Magyar László körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó, Erdei Sándor
pénzügyi főelőadó
Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent polgármester asszonyokat
Kláricz Jánosnét és Kovács Máriát, valamint Ecsegfalva, Kertészsziget és Bucsa települések
képviselőit. Köszöntötte meghívott munkatársakat Zsombok Gyulánét és Erdei Sándort
pénzügyi előadókat, a körjegyzőt, valamint az érdeklődő lakosságot.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 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 működtetésével
kapcsolatos további feladatok megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
Kovács Mária polgármester
Kláricz Jánosné polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.
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Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Willand Péter Lőrinc és Nyúzóné Gaál Marianna
képviselőket.
Ecsegfalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jegyzőkönyv-hitelesítők
személyével egyhangúlag 6 igen szavazattal egyetért.
Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Bemutatta Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjait: Faluházi Sándor alpolgármestert, Dr. Serester Zoltán korelnököt, Biró Endre
képviselőt, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselőt, a mai ülésről távol maradt: Fenyődi
Attila képviselő.
Kovács Mária polgármester: Bemutatta Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait: Nyúzóné Gaál Marianna alpolgármester, Boda András képviselő, Csányi
András képviselő, Sárkány Sándor képviselő, Willand Péter Lőrinc képviselő. Távol maradt:
Galambos István képviselő. Erdei Sándor köztisztviselő pénzügyi főelőadóként van jelen az
ülésen. Elmondta, hogy a mai ülésen gondolatokat szeretnének megosztani a körjegyzőség
további működésével kapcsolatosan.
Kláricz Jánosné polgármester: Bemutatta Kertészsziget Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjait: Gurzóné Földi Erzsébet alpolgármester, Czakó László képviselő, Nagy
István képviselő, és Mogyorósi István képviselő. A mai ülés fő napirendi pontja az, hogy a
körjegyzőség működését továbbra is szeretnék fenntartani, hiszen eddig is nagyon jól
működött.
1./ napirendi pont: Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége
működtetésével kapcsolatos további feladatok megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, Bucsa-EcsegfalvaKertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége működtetésével kapcsolatos további
feladatok megtárgyalását.
Tájékoztatta a képviselő-testületeket, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete ez évben, június 30. napját megelőzően hozott egy olyan döntést, hogy a BucsaEcsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége szervezetéből ki kíván lépni.
Ezzel kapcsolatosan a másik két település képviselő-testületének annyi teendője volt, hogy
ezt a döntést tudomásul vegye. Illetve később eleget tegyen ennek a döntésnek és a
bejelentései kötelezettségeknek. A 2010. október 3. napján megtartott választásokat követően
Kovács Mária Ecsegfalva Község Önkormányzat polgármestere jelezte, hogy készíteni
fognak egy kimutatást azzal kapcsolatosan, hogy mibe kerülne Ecsegfalva településnek a
körjegyzőségben való maradás, illetve mibe kerülne a kilépés.
Megkérte Kovács Mária polgármester asszonyt, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a
megállapításokról.
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Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata készített
egy kimutatást arról, hogy mibe kerülne éves szinten a körjegyzőség fenntartása, és mibe
kerülne az önálló hivatalt alakítanának. A számszaki adatokból kitűnik, hogy a körjegyzőség
16.451.000 Ft-ba az önálló hivatal létrehozása Ecsegfalva településnek 21.326.000 Ft-ba
kerülne. Egyértelműen látszik tehát, hogy az önálló hivatal létrehozása 5.000.000 Ft plusz
költséget jelente. A döntéseket mindig anyagi szempontok szerint hozzák meg, aszerint, hogy
mi a kedvező, illetve az állam is támogatja a körjegyzőségeket, illetve a körjegyző bérét.
Javasolja, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzata maradjon a körjegyzőségben Bucsa és
Kertészsziget Község Önkormányzataival.
Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Sárkány Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a mai ülésen Ecsegfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete döntést is fog hozni?
Kovács Mária polgármester: Ezt az ülést egy megbeszélésnek gondolták, nem muszáj döntést
hozni. Egy képviselő nincs is jelen, az ő véleményét is szeretnék tudni.
Kláricz Jánosné polgármester: Ha mai nap nem is dönt a testület, az rendben van, de
hamarosan, és legkésőbb a 2011. évi költségvetési koncepció elkészítéséig meg kell hoznia a
döntést Ecsegfalvának.
Kovács Mária polgármester: Ecsegfalván 2010. november 2-án lesz testületi ülés, ahol azt a
javaslatot fogja a testület elé terjeszteni, hogy a körjegyzőséget Ecsegfalva településen fent
kívánja tartani, és nem kíván önálló hivatal alakítani.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az elhangzottak alapján
feltételezhetően Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete fog hozni egy döntést
arról, hogy Ecsegfalva település szándékozik a körjegyzőségben maradni. A kilépésről szóló
határozatát hatályon kívül helyezi. A későbbiekben át kell gondolni a körjegyzőség hivatali
struktúráját. Nem rejti véka alá azt, hogy javasolni fogja, hogy a körjegyzőségen belül a
műszaki előadó tekintetében bővítésre lesz szükség, olyan tekintetben, hogy a dolgozót
mindhárom település lakosságarányosan finanszírozná. Az elmúlt időszakban nem volt erre
példa, hogy ilyen tárgyalásokba bocsátkozzanak. A hivatali apparátus összetételével
kapcsolatosan egyeztetniük kell, és a hiányosságra oda kell figyelni, és alkalmazni kell
dolgozót.
Kláricz Jánosné polgármester: Az elhangzott elgondolás, ami összeállt Bucsán nagyon jó
mindhárom településnek. Se Bucsán, se Ecsegfalván, se Kertészszigetben nincs műszakis
kolléga, aki a környezetvédelmi ügyeket, és a pályázatokkal kapcsolatos teendőket
lebonyolítja. Pedig erre a dolgozóra nagy szükség van. Rengeteg minden van, aminek ezen a
téren meg kell felelni az önkormányzatoknak. Szeretné megnyugtatni az ecsegfalvai
polgármester asszonyt, hogy olyan hivatalt szeretnének felállítani, ami megfelel Ecsegfalva
településnek is, és lakosoknak is. A jegyző úr mellett ki fog járni a műszakis kolléga is.
Felajánlja azt is, hogy amíg helyreáll a nyugalom a településeken, addig hetente kétszer
járjon ki a jegyző. Ne érezze Ecsegfalva település azt, hogy valamit elrontott azzal, hogy
körjegyzőséget hozott létre. Nincs erről szó, hiszen nagyon jól együtt tudnak majd működni.
Nagyon javasolná, hogy maradjon a körjegyzőség, és kerüljön felvételre a műszakis kolléga.
Mindenki akkor lesz nyugodt, ha lesz olyan ügy a településeken, ami a műszaki előadó
munkájával kapcsolatos, akkor az előadó kimegy a településre, és ellátja a feladatot. Ez nem
jelent akkora plusz kiadást, amit ne lehetne felvállalni.
3

Kovács Mária polgármester: Elmondta, hogy 2010. október 3. óta megismerkedett
Ecsegfalva település önkormányzata személyi feltételeivel, a dolgozókkal. Azt tapasztalta, ha
valaki elmegy szabadságra, sajnos senki nem tudja helyettesíteni a munkáját. Ugyanazt a
feladatot senki nem tudja elvégezni, így ellátatlanul marad a feladat. Ez nagy problémát
jelenthet, ha valaki huzamosabb ideig távol van valamilyen okból a hivatalból. Nagyon jó
volna, ha akár Kertészszigetből, akár Bucsáról, ha van megfelelő szakember oda tudna jönni
a dolgozó, és el tudná végezni a munkát helyettesítőként. A pályázati munkák elkészítése
során is nagy szükség van egy emberre, aki az előkészítő munkákat, felméréseket,
összegzéseket elkészíti. Nyilván ez a munka nem a vezető feladata, mert akkor vezetői
feladatok csorbát szenvednek, és a hivatal irányítás nélkül marad.
Magyar László körjegyző: Az önkormányzati törvény alapján a polgármesterek a jegyző
javaslatainak figyelembe vételével alakítják a hivatal szervezetét. Ami most elhangzott azt a
jegyzővel is egyeztették, és az anomáliákat még ennél jobban látja. Ecsegfalván a könyvvitel
számvitel nem megoldott, közhasznú foglalkoztatás keretében felvett munkatársak
könyvelnek, a könyvelésnek nincs meg a szakmai kontrollja. Ezt az előző vezetésnek
jeleztem, azonban a takarékosságra hivatkozva nem változtattak rajta. A könyvvitel
szempontjából a jelenlegi helyzet törvénysértő, amelyen mielőbb változtatni kell.
A módosított államháztartási törvény azt írja elő, hogy csak államháztartási minősítésű
mérlegképes könyvelő írhatja alá az önkormányzati könnyviteli, számviteli
dokumentumokat, akinek regisztrációs kóddal is rendelkezni kell. Azt is szigorították, hogy
államháztartási minősítésű mérlegképes könyvelői tanfolyamra csak az jelentkezhet, aki
pénzügyi számviteli főiskolai végzettséggel rendelkezik.
Javasolja a körjegyzőség további fenntartását. Olyan számítástechnikai ügyintézési rendszer
lett létrehozva, és került kiépítésre, amikor a dolgozók elektronikusan is kölcsönösen fogják
tudni egymást helyettesíteni. Nem az ügyfelet kell utaztatni, hanem az ügyet. Ehhez teljes
mértékben felkészült a körjegyzőség, a hardver oldal már kész van, a szoftver oldal is
hamarosan elkészül. Ebben hihetetlen előny lenne. Olyan eltérő ügyszakok vannak, például
Ecsegfalván, de Kertészszigetben is, hogy a maroknyi köztisztviselő gárda nem tudja
egymást helyettesíteni. Bucsán is sokszor gondot okoz a helyettesítés, de ha a három
település összefog a helyettesítések, és a közvetlen elektronikus ügyintézés megoldható. A
műszaki ügyintéző három településen való alkalmazásával is egyetért. Azzal is egyetért,
hogy a jegyző több napon tartson ügyfélfogadást, illetve a törvény is úgy szól, hogy a jegyző,
vagy megbízottja tarthat ügyfélfogadást. Inkább bővítsék az együttműködés körét, és
legyenek arra tekintettel, hogy nagyobb hatékonysággal lehessen ellátni az ügyeket.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy lehet az tudni, hogy miért döntött úgy az
előző képviselő-testület, hogy kilép a körjegyzőségből?
Sárkány Sándor képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző testület a kilépésről
való döntéssel megadta a lehetőséget arra a következő testületnek, hogy dönthessen a
körjegyzőségből való kilépésről, vagy maradásról.
Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy június 30-ig a döntést meg kell hozni arról, hogy
ki lehessen lépni a körjegyzőségből. Most itt a lehetőség arra, hogy a mostani testület
másképp döntsön. A döntést azonban időben meg kell hozni, mert a Magyar Államkincstár
kettő hónappal előtte vezeti át tényleges állapotot.
Sárkány Sándor képviselő: Megjegyezte, hogy az már sokat jelentene, ha a jegyző nemcsak
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hetente egyszer, hanem kétszer tudna Ecsegfalván ügyfélfogadást tartani.
Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy a mostani együttes ülésen Ecsegfalva Község
Önkormányzatának képviselő-testülete nem dönt a Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget
Önkormányzatainak Körjegyzőségében való maradásról.
Kovács Mária polgármester: Előrevetíti azt, hogy a javaslata az lesz, hogy Ecsegfalva
Község szándékozik a körjegyzőségben maradni. Illetve a másik tárgyalást képezi az, hogy
milyen felosztásban. Ecsegfalva a pályázatok irányában szeretne elmozdulni. amihez
személyi bővülésre van szükség. Sajnos az utóbbi időben Ecsegfalva nem nyert pályázatot, és
ezen változtatni kíván, és úgy érzi, erre van Ecsegfalvának lehetősége.
Kláricz János polgármester: A pályázatok, amelyek akár infrastrukturális jellegűek, akár más
beszerzéssel, beruházással kapcsolatosak mindenképpen szükség van egy műszaki előadóra,
akinek rálátása van a településre. Szükség van egy adatbázisra, és egy azt kezelő
munkatársra. Sajnos egyik önkormányzat sem rendelkezik most ilyen személlyel. Talán
nincsenek még elkésve azzal, hogy lépjenek ezen a területen.
Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, bejelentése.
A mai ülés mindenképpen nagyon jó alkalom volt arra, hogy megismerjék egymást a
képviselők.
Kovács Mária polgármester: Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.
november 2-án tartja ülését, és a döntését írásban megküldi a másik két településnek,
Bucsának és Kertészszigetnek.
Kláricz János polgármester: Mivel a hármas együttes ülésre vonatkozóan több napirendi pont
nem volt, az ülést 15,30 perckor bezárta.
K.m.f.

Kovács Mária
polgármester

Magyar László
körjegyző

Willand Péter Lőrinc
jegyzőkönyv-hitelesítő

Nyúzóné Gaál Marianna
jegyzőkönyv-hitelesítő
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