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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

3209-1/2021. ikt.sz. 

 

1. sz. 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. július 8-án (csütörtökön) 

délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 
 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász 

Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Fenyődi Attila képviselő 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Détárné Molnár Andrea Szeghalom 

Járási Hivatalvezető, Kovács Krisztián tű.alezredes, Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltségének vezetője jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. 
 

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

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van.  

Hiányzik 2 fő képviselő. Ők távolmaradásukat előre jelezték. 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről és a 

folyamatban lévő projektekről, beadott pályázatokról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi igazgatási szünet 

elrendeléséről szóló rendelete megalkotása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ Kóti Árpád Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata módosításának 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi II. félévi Munkatervének 

elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatás elfogadása  

 Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető 
 

6./ Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?  

 

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

szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri 

döntésekről és a folyamatban lévő projektekről, beadott pályázatokról 
 

Kláricz János polgármester: Ismertette az első napirendi pontot a tájékoztatást a veszélyhelyzet 

ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről és a folyamatban lévő projektekről, beadott 

pályázatokról.  

Megjegyezte, hogy képviselő társaival testületi ülés alkalmával már régen találkoztak. Örül, 

hogy végre visszatér a megszokott menetrend, ez az első testületi ülés. Már nagyon várta, 

hogy a közös munka elinduljon. 

Polgármesteri hatáskörben számos döntést kellett meghozni, erről készült a tájékoztatás, 

felsorolás jelleggel, a mai ülés fő témája, hogy a jövőre nézve tudjanak döntéseket hozni. 

Bármilyen kérdésre szívesen válaszol. 

Pár szóbeli kiegészítést tenne az első napirendi ponthoz.  

A sportöltözővel kapcsolatos pályázatnak megjött a pozitív elbírálása, a pályázat sikeres lett. 

A Gazdaságélénkítő Program keretében igényelt gyümölcs- és zöldségprés üzemmel 

kapcsolatban is kapott az önkormányzat visszajelzést. Jelenleg az első körben nem hoztak 

döntést a támogatásról, tartalék listára helyezték. Illetve jeleztek egy részt, amely átdolgozásra 

kell, hogy kerüljön az önkormányzat részéről.  

Lezárult a Modern Falvak útfelújítás pályázat. Az elszámolási folyamatot a következő 

hetekben kezdik meg, a Kanizsai utca, és a Deák utca aszfaltozása tekintetében. 

A bejelentések napirendi pontban részletesebben kitér rá, de szeretné jelezni, hogy 

időközönként szokott az önkormányzat természetbeni juttatást is nyújtani, és az 

elkövetkezőkben  lehetőség adódott tyúkok kiosztására. Ez a Szociális Bizottság döntése lesz, 

mivel a hatáskör újra a bizottságnál van. Szeretné, ha képviselő társakkal beszélnének erről a 

témáról. Jövő héten lesz állományváltás az állatfarmon és ilyenkor kedvezményesen fel 

szokták ajánlani a váltandó állományt, kedvezményesen juttatnának az önkormányzatnak, a 

részletek kidolgozása még szükséges. 

Megkérdezte a képviselő társakat van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Faluházi Sándor képviselő: A Mini Bölcsődével kapcsolatban látja a költségvetésben, hogy 

sikeres volt a költségnövekmény igény. Így, hogy az építőanyag árak meglehetősen 

növekedtek elég lesz ez a költségnövekmény? Drágább lesz az építkezés, ha igen lesz –e erre 

megoldás? 

 

Kláricz János polgármester: Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy a közbeszerzésen 

tett ajánlatot, - mivel törvény írja elő - kötelezően kellett lefolytatni. Mivel ezt a kivitelező is 

elfogadta, így közbeszerzési törvény értelmében a megbízó az esetleges veszteségért nem tud 

többletköltséget kifizetni. Ennek ellenére a kivitelező a szerződésben foglaltakat teljesíti. Az 

építkezés gyors ütemben halad. Valószínűsíthető, hogy a vártnál hamarabb tudják majd a 

bölcsödét intézményként üzemeltetni. 
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Dr. Nagy Éva jegyző: A döntést az intézmény átszervezésével kapcsolatosan már május végén 

meghozta Polgármester Úr.  A nemzeti köznevelési törvény szerint május végéig kell az ilyen 

jellegű átszervezéseket megtenni. Elkészült az új Szmsz és beküldésre került a törzskönyvi 

nyilvántartásba vételhez, hogy a 2021. január 1. hatállyal a bölcsőde beintegrálódjon az 

óvodába. 

 

Földesi Györgyné képviselő: 84/2020.(XI.6.) számú határozat szerint a polgármester Harmati 

Gyula alpolgármestert bízta meg a kommunikációs feladatok ellátásával. Ez a kommunikációs 

feladat csak a járvánnyal kapcsolatos feladatokat jelenti, vagy általánosságban minden más 

feladatokat is jelenti? 

 

Kláricz János polgármester: Ez általános megbízás volt, akkoriban kimondottan a járvánnyal 

kapcsolatos kommunikáció volt a feladata alpolgármester úrnak. A feladatkörébe nem 

tartozott bele a képviselőket külön tájékoztatni, lakossági tájékoztatások tartoztak a 

feladatkörébe a járványüggyel kapcsolatos tisztánlátás végett. A legelső veszélyhelyzet alatt 

létrejött egy Facebook oldal a tájékoztatásra, valamint a weboldalon is folyamatosan 

megjelentek a fontosabb intézkedések. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Többször érdeklődött erről, de érdemleges választ nem kapott. 

Erről a megbízásról sem tudott. 

 

Kláricz János polgármester: Erről a feladatkörről egy beszámoló formájában tájékoztatást fog 

kérni alpolgármester úrtól a képviselő társaknak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: 136/2020.(XII.14.) számú Polgármesteri határozat 2021. évi 

Belső ellenőrzés Bucsa Község Önkormányzati Hivatalnál. Ezzel kapcsolatban szeretne 

kérdezni, hogy ez az ellenőrzés megtörtént már? 

Nagy Lajos bérlő részére történő bérbeadás döntés meghozatalával kapcsolatosan a kérdése 

az, hogy mivel nem most volt bérbeadás így talán módosult valami? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A bérleti szerződés lejárt, így újabb 5 évre kötött az önkormányzat 

szerződést. 

 

Földesi Györgyné képviselő: 114/2021.(IV.6.) számú Polgármesteri határozat, döntés az 

MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati tulajdonú utak felújítása pályázat megvalósításához 

szükséges önerő biztosításáról. Ez az elkészült aszfalt útnak az eredménye? 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a határozat nincs előtte, így nem tud pontos összeget 

mondani az önerőről, de az aszfaltozás pályázatról van szó. 

 

Földesi Györgyné képviselő: 143/2021.(IV.30.) Polgármesteri Határozat – A Helyi 

Esélyegyenlőségi Program módosításáról (Bucsa Község Önkormányzata Gazdaságélénkítő 

Program-ban III. ütemben való részvételre). Erről nincsenek információi, szeretne bővebb 

tájékoztatást kérni. 

182/2021.(VI.10.) Polgármesteri Határozat a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft felszámolási 

eljárásának megindításáról és jogi képviselet biztosításáról. Ha jól emlékszik erről már be lett 

jelentve, hogy elindul az eljárás. Szeretné megkérdezni, hogy ki a jogi képviselő? 

 

Kláricz János polgármester: A képviselő asszony kérdéseire szeretne válaszolni. 

A veszélyhelyzet miatt a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-vel kapcsolatos kényszertörlési eljárás fel 
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volt függesztve. 2020. június 30. nappal nyíltak meg újra ezek a cégeljárások, cég 

felszámolásokkal kapcsolatos jogi intézkedések a cégbíróságoknál. Önkormányzatunk ezért 

kezdeményezi most a felszámolási eljárás megindítását, erről ezért született meg a döntés. Dr. 

Szabó Miklós a jogi képviselő. Erről az eljárásról folyamatos tájékoztatást fog nyújtani a 

képviselő testület felé. 

A helyi esélyegyenlőség programmal kapcsolatosan el szeretné mondani, hogy a módosítás a 

GEP-hez való illesztés miatt belekerült egy tétel. Szeretne kitérni a gazdaságélénkítő 

programra. Felkérést kaptak a Belügyminisztériumtól, maximum 200 millió forintos 

forráshatárig, a gazdaságélénkítő programra való részvételre, mely arról szól, hogy 

munkahelyteremtő beruházást próbáljanak meg pályázati célként elkészíteni. A pályázati 

anyagot a képviselők bármikor megtekintheti. Egy gyümölcsprés üzemnek a létrehozását 

célozták meg a pályázatban, a vélhetően már megtermelt gyümölcs és vásárolt gyümölcs 

feldolgozását. Magát a pályázatot úgy fogadták be, hogy az önkormányzat mint vállalkozási 

tevékenységet végzi a feldolgozást, tehát rálátása van a tevékenységre. 3 fő kerülne 

foglalkoztatásra. Elkészült az üzleti terv, elkészültek a műszaki tervdokumentumok, az üzem 

gépsor megtervezésre került, és gazdasági számítások készültek, amelyek a fenntartást 

hivatottak alátámasztani. 

A 16 hektáros területen volt egy 3000 m2 –es terület, ami át van minősítve ipari területté, de 

ez a terület már évek óta az önkormányzat likvidhitel keretének a fedezetét szolgálja, ezért a 

Kanizsai utca végén lévő egyik önkormányzati telekre tervezték a fejlesztést. 

 

Számos egyéb pályázat került benyújtásra. A sportöltöző felújítását szeretné kiemelni, a 

pályázatot megnyerték. Önerő tekintetében az önkormányzatot semmilyen plusz költség nem 

terheli, mivel azt a Bucsai Sport Egyesület fogja biztosítani. 

A temetői ravatalozó felújítására is került benyújtásra pályázat. 

A Faluház tekintetében is ismételten benyújtásra került a pályázat. A régi mozi tekintetében a 

gépteremből szeretnének mosdókat kialakítani, illetve a hátsó udvarra néző mozi terem 

kijáratánál szeretnének előtetőt csinálni. 

Szeretné jelezni, hogy a katolikus templom 15.000.000 Ft összegű felújítást nyert a Bethlen 

Gábor Alapkezelő részbeni közreműködésével. 

A szennyvíz beruházás az éves fejlesztési keretbe beemelésre került. Ennek most módosítása 

van folyamatban, mivel a közreműködő szervezet felkérte az önkormányzatot, hogy a 

mérnöki költségbecslést a megváltozott építőanyag árak miatt vizsgálja felül. Ez megtörtént, 

publikálása hamarosan a Magyar Közlönyben megjelenik. 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatban, azt tudja mondani, hogy az idei évre szól és jelenleg is 

folyamatban van. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A belső ellenőrzéssel kapcsolatban szeretné ismertetni a vizsgált 

területeket. Az önkormányzatnál a szociális területre kapott állami támogatás felhasználása 

van ellenőrzés alatt.  Ennek a területnek az ellenőrzése megtörtént, jelenleg most állítják össze 

az ellenőrzési jelentést. A Bucsa Község Napközis Konyhánál is megtörtént az ellenőrzés a 

nyersanyag felhasználás, raktárkészlet gazdálkodás, anyagkiszabás alkalmazásának 

megfelelősége. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár esetében a közművelődési területen 

foglalkoztatottak átsorolását ellenőrizték. A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatalnál pedig a 

besorolásokat fogják ellenőrizni. A Bucsa Község Napközi Otthonos Óvodánál a 2020. évi 

normatíva igénylésének és elszámolásának az ellenőrzése a terület. Ezek az ellenőrzések 

általában nyáron zajlódnak és majd szeptember-október hónapban érkeznek meg a jelentések. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A szennyvíz beruházással kapcsolatban jutott eszébe, hogy az 

Alföldvíz Zrt.-nek a sorsáról Polgármester Úr tud-e valamilyen tájékoztatást adni? 
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Kláricz János polgármester: Valószínűleg állami tulajdonú lesz, 2021. december 31-ig talán 

meg is fog történni. A tárgyalásokat már megkezdték az illetékesek, egyeztetések voltak. 

Ugyanez a folyamat a hulladékgazdálkodásnál is megindult. Azt az állami szerepvállalást 

szeretnék előtérbe helyezni, ami a stabil működést biztosítja. 

 

Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri 

döntésekről és a folyamatban lévő projektekről, beadott pályázatokról.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

192/2021.(VII.8.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatása veszélyhelyzet ideje alatt meghozott polgármesteri döntésekről és a 

folyamatban lévő projektekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott 

polgármesteri döntésekről és a folyamatban lévő projektekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
 

2.napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelete megalkotása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 

rendelete megalkotásáról.  

 

Megkérdezte ezzel kapcsolatban van e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az elmúlt évet kihagyták a veszélyhelyzet miatt, mivel az 

önkormányzatnál a kollégák nagyon sokat ügyeleti rendszerben dolgoztak. Az idei évben a 

kormány a „home office” munkarendet részesítette előnyben, ezért a dolgozók közül aki 

tudott otthonról látta el a feladatait. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást. Megkérdezte van-e még valakinek 

kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2021. évi 

igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotását.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
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 Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

6/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 

a 2021 évi igazgatási szünet elrendeléséről 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 

alkotja: 

1. § 

A rendelet hatálya kiterjed a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal bucsai székhelyén dolgozó 

valamennyi köztisztviselőre. 

2. § 

A 2021. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2021. július 19. napjától augusztus 22. 

napjáig tart. 

3. § 

A 2021. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2021. december 23. napjától 2022. január 

2. napjáig tart. 

4. § 

Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik: A nyári és 

a téli igazgatási szünetben is az ügyintézés ügyelet tartása mellett valósul meg. Az ügyelet 

idejéről az ügyfeleket az igazgatási szünet kezdetét megelőző 5 nappal hirdetmény útján 

tájékoztatni kell. 

5. § 

(1) A nyári igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 10 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

(2) A téli igazgatási szünet ideje alatt minden dolgozó köteles 3 nap rendes szabadságot 

kivenni. 

6. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. január 3-án hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2021. július 8. 

 

 

   Kláricz János      Dr. Nagy Éva 

             polgármester           jegyző 

 

Kihirdetve: 2021. július 9.  

 

         Dr. Nagy Éva 

               jegyző          
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Hatásvizsgálati lap 

 

1. Társadalmi hatások 

 

Az igazgatási szünet idejére elrendelt ügyelet miatt, csökkent létszámmal működik a 

hivatal. Fenti okból az ügyek elintézési ideje hosszabbodhat, természetesen a 

rendelkezésre álló ügyintézési határidőn belül. 

 

2. Gazdasági, költségvetési hatások 

 

A közös hivatalnak, és általa az önkormányzatnak is érdeke, hogy a köztisztviselők minél 

többen ki tudják venni és ha lehet maradéktalanul az éves szabadságukat. 

 

3. Környezeti hatások 

 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek. 

 

4. Egészségügyi hatások 

 

A szabadságok kiadása/kivétele egyben a köztisztviselők egészségi állapotára is hatással 

van. Mindenkinek szüksége van a munka mellett a megfelelő rekreációra, testi- lelki 

feltöltődésre. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben segítsük a köztisztviselőket. 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

 

Az adminisztrációs terhek nem változtak. 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következmények 

 

A rendelet megalkotása nem kötelező.   

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi 

feltételek 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

Bucsa, 2021. július 8. 

 

                                                                                                        Dr. Nagy Éva 

                                                                                                             jegyző 

 

3.napirendi pont: Kóti Árpád Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

módosításának elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette harmadik napirendi pontot a Kóti Árpád Faluház 

és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata módosításának elfogadását. 
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A nyitva tartásokkal kapcsolatosan kellett benne módosításokat végrehajtani, amelyet az 

előterjesztés részletez. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Annak idején amikor létre jött az intézmény, megalkotásra került a 

szervezeti és működési szabályzat, ami azóta sem került módosításra. A Szakmai Szervezet 

részéről jött az iránymutatás, hogy a nyitva tartás kerüljön bele. Most ennek tesznek eleget. 

 

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

 

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

jelezze, aki elfogadja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

módosítását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

193/2021.(VII.8.) Képviselő-testületi határozat 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

módosítása elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az e határozat 1. melléklete szerint módosítja és 

egységes szerkezetben kiadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

   Dr. Nagy Éva jegyző 

   Harmati Gyula intézményvezető 

Határidő: értelem szerint  

1.melléklet 

 

Kóti Árpád Faluház és Könyvtár szervezeti és működési szabályzata 

módosítása 
 

„10. Az intézmény rögzített nyitvatartási rendje: 

 

 FALUHÁZ KÖNYVTÁR 

hétfő zárva zárva 

kedd 9:00 – 17:00 11:00 – 17:00 

szerda 9:00 – 17:00 11:00 – 17:00 

csütörtök 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

péntek 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

szombat 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

vasárnap zárva zárva 

 

A kifüggesztett nyitva tartásról eltérni évente legfeljebb két hónap időtartamban lehet úgy, 

hogy a feladatellátó az eltérést legalább egy hónappal megelőzően a művelődési házban 

közzéteszi. 

Rendkívüli nyitvatartási rendet az intézmény vezetője hagyja jóvá és erről kötelezően 

tájékoztatja az intézmény látogatóit, használóit. 

Az ebédidőt a dolgozók váltott munkarendben veszik ki. 

Rendezvények esetén a nyitvatartási rend módosulhat. A könyvtár nyitvatartási rendje heti 30 

óra, amelyen az intézmény vezetője a lakosság igényeinek megfelelően változtathat.” 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. melléklete helyébe e melléklet lép: 

 

2. melléklet 

Faluház működésére vonatkozó házirend 

A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár házirendje 

A közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a 

közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (V 11.9.) EMMI rendelet 12.Š (2) 

bekezdése szerint a Faluház legalább a hét három napján legalább napi 4 órában tart nyitva, 

melyből legalább I napnak szabad napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján 

magában kell foglalnia a 16.00-19.00 óra közötti időszakot. 

Ennek megfelelően a Faluház nyitvatartása az alábbi:  

 

 FALUHÁZ KÖNYVTÁR 

hétfő zárva zárva 

kedd 9:00 – 17:00 11:00 – 17:00 

szerda 9:00 – 17:00 11:00 – 17:00 

csütörtök 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

péntek 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

szombat 11:00 – 19:00 13:00 – 19:00 

vasárnap zárva zárva 

 

A Faluház nyitvatartástól eltérő használata is lehetséges. 

Faluház házirendje: 

1. A Faluház, helyiségeit nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti 

kulturális szolgáltatásait, berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit. 

2. A Faluház, annak rendeltetése szerint, minden érdeklődő igénybe vételi szándék 

bejelentése nélkül a szervezett közösségi programokon szabadon használhatja. 

3. Az előzetes bejelentéssel történő igénybevételt az intézmény vezetőnél lehet bejelenteni, az 

igénybevétel teljes körű felelősség vállalásával történhet. 

4. A Faluház helységeiben minden látogató köteles a közösségi és társas élet szabályait 

tartani, kulturált magatartást tanúsítani. 

5. A Faluházként működő helyiségek közösségi célokat szolgálnak, ezért védelmük, 

berendezésük és felszerelésük anyagi felelősséggel történő használata, tisztaság és rend 

megóvása minden látogató kötelessége. 

6. A Faluház helyiségeiben 14 éven aluliak 20.00 óra után csak szülő vagy nagykorú személy 

felügyelete mellett tartózkodhatnak. 

 

A Faluház igénybevétele: 

A Faluházat minden érdeklődő látogathatja, igénybe veheti szolgáltatásait, berendezéseit 

és más eszközeit. Az igénybevétel előzetes egyeztetés alapján, teljes körű felelősség 

vállalásával történhet az alábbiak szerint. 

l. A Faluház helyiségeinek igénybevételi szándékát legalább 5 nappal a tervezett 

igénybevétel előtt kell kezdeményezni. Több kérelmező esetében a helyiség használatot 

az intézmény vezetője koordinálja. 

2. Az Önkormányzat természetbeni juttatásként a községben működő önszerveződő 

közösségek részére díjmentesen biztosítja a Faluház helyiségeinek igénybevételét. Más 

szervezetek vonatkozásában az Önkormányzat dönt a helyiségek díjmentes 

igénybevételének lehetőségéről. 

3. Díjköteles tevékenységek szolgáltatások: 
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•  gazdasági tevékenység, minden egyéb üzleti célú vállalkozás; 

• magánszemélyek részére az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartása; 

• a nem önkormányzati által, valamint a nem községben működő civil szervezetek 

által szervezett zenés, táncos rendezvények; 

• minden olyan kulturális tevékenység, amely a Faluház éves jóváhagyott 

költségvetésén túl az önkormányzatnak közvetlen kiadással jár. 

 

4. A Faluház használata során a Házirend betartása kötelező. 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi II. félévi 

Munkatervének elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Ismertette a következő napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi II. félévi Munkatervének elfogadását. 

 

Szeretné kérni képviselő társait, hogy jelezzék, hogy milyen feladatok legyenek az év 

hátraeső részében, amik megtárgyalásra kell, hogy kerüljenek, a már meglévő napirendi 

pontok mellet. 

 

A közmeghallgatás november hónapra van berögzítve, bízik benne, hogy novemberben 

adódik olyan helyzet, hogy ezt meg lehessen tartani. 

 

Még ebben a hónapban szeretne a képviselő társakkal egy újabb ülést tartani, mert pár 

beszámolókkal kapcsolatos pénzügyi döntést meg kell hozni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A munkatervben látja, hogy októberre van betervezve az utak 

ellenőrzésének bejárása. Szeretné, ha a falu állapotát is szemrevételeznék. Erről az utolsó 

napirendi pontban bővebben ki fog térni. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt az októberi napirendi pontot előrébb hozhatják szeptemberre. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Szeretné, ha az adóügy munkájáról is készülne munkaanyag, 

mivel itt jelentős változások történtek. Véleménye szerint ezt az októberi ülésre be lehetne 

ütemezni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Jelezni szeretné, hogy az ülést megelőzően nyomtatták ki az ellenőrzési 

jelentésről szóló tájékoztatást, ami szerint július 20-án jönnek ellenőrizni az egész adóügyi 

területet. Ez helyi ellenőrzés lesz. Erről jelentés fog készülni, amit pontosan nem tud 

megmondani, hogy mikorra készül el. Az adóügyi kolléganővel októberre már megbeszélték, 

hogy készítenek munkaanyagot. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy jegyzői beszámolóra mikor számíthatnak? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Mivel egy egész évről kell beszámolót készítenie, ezért a következő év 

elejét javasolja. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Helyesebbnek tartaná, ha az adott évben kapnák meg a 

tájékoztatást.  
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Dr. Nagy Éva jegyző: Részéről ennek nincs akadálya, csak így akkor nem tud egy teljes évről 

beszámolót adni. 

Összességében akkor szeptemberre terveznek egy falu bejárást, októberre az adó területtel 

kapcsolatos beszámolót. Decemberre nem terveztek ülést, a jegyzői beszámoló maradhat 

januárra? 

 

Kláricz János polgármester: Véleménye szerint december közepén is tartsanak egy ülést. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A novemberi vagy decemberi ülésre a belső ellenőrzési jelentésnek a 

megtárgyalását is be szeretné hozni. Novemberre a jelentés elkészül. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt akkor a novemberi ülésen megtárgyalhatják. 

 

 Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

 

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

jelezze, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi II. félévi 

Munkatervét. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

194/2021.(VII.8.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. évi II. félévi Munkaterve elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi II. félévi Munkatervet az e 

határozat 1. melléklete szerint elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 1. melléklet 

 
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021. évi II. félévi Munkaterve 

 

2021. SZEPTEMBER 

 

Ülés ideje: 2021. szeptember 30-án (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022 évi 

pályázati fordulójához való csatlakozásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ FALUBEJÁRÁS 
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4./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

2021. OKTÓBER 

 

Ülés ideje: 2021. október 28-án (csütörtökön) délután 14,00 órától 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzat folyószámla hitelkeret szerződésének 2022. január 1-

jétől 2022. december 31. napjáig történő megkötéséhez 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa község belterületi úthálózatának bejárása a téli időjárásra való felkészítés céljából 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Beszámoló az adóhatósági munkáról 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

5./ Bejelentések 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:  

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 2021. NOVEMBER 

 

2021. november 5-én (pénteken) délután 17,00 órától KÖZMEGHALLGATÁS (az 

aktuális járványügyi szabályozástól függően) 

Napirendek:   

1. Beszámoló a 2021. évi folyamatban lévő pályázatokról, tervezett beruházásokról 

2. Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett képviselő testületi 

munkáról 

3. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 

Soron következő rendes ülés: 

Ülés ideje: 2021. november 25-én (csütörtökön) délután 14,00 órától 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülése 

Napirendek: 

 



13 
 

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzési jelentések megtárgyalása 

 Előadó:  Kláricz János polgármester 

Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ A 2022. évi Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

3./ Egyebek 

 

Egyéb utólag javasolt napirendek:   

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Soron következő rendes ülés: 

Ülés ideje: 2021. december 16-án (csütörtökön) délután 14,00 órától 

 
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ A 2021. évi jegyzői beszámoló 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 

 

3./ Bejelentések 

 

5.napirendi pont: A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatás elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évben végzett munkájáról szóló tájékoztatását. 

A rendőrség és tűzoltóság beszámolóját még a polgármesteri hatáskörében elfogadta. 

Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség vezető Úr jelezte, hogy nem tud az ülésen 

személyesen részt venni. 

 

Megkérdezte a képviselő tagokat van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

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

jelezze, aki elfogadja a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évben végzett 

munkájáról szóló tájékoztatását. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

1952021.(VII.8.) Képviselő-testületi határozat 

A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatás elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi Katasztrófavédelmi 
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Kirendeltség 2020 évben végzett munkájáról szóló tájékoztatást. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

6. napirendi pont: Bejelentések 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Juhász Sándor képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy a Széchenyi utcán az a nagyobb 

vízállás megszűnt-e az utcai vízelvezető árok elkészítésével? 

 

Kláricz János polgármester: A Széchenyi utcán azért volt nagy vízállás, mert az utolsó 

részeket csinálták. A csapadékelvezető munkálatok jelenleg úgy állnak, hogy az árkok fenék 

része elkészült, jelenleg műszaki bejárást tartanak és a helyreállítási munkákat elvégzik. 

 

Juhász Sándor képviselő: A Szív utca 3. szám alatti ingatlan előtti útszakaszon a nagy súlyú 

szemétszállító autó megrongálta az utat. 

  

Kláricz János polgármester: Köszöni az észrevételt, jelezni fogja a műszakis kollégának. 

 

Szeretné tájékoztatni a képviselő társakat arról, hogy a járda felújítás program jelenleg is 

zajlik. Talán ezért is nem kaptak nagyobb figyelmet az utak, mert a munkaerőt erre 

csoportosították. Egy fő hozzáértő embert nyugdíj mellett napi bejelentéssel foglalkoztatnak, 

munkáját közfoglalkoztatottak segítik. Az idei évben nagyobb területen kívánják a járdákat 

felújítani. 

 

Juhász Sándor képviselő: Látta, hogy jegyző asszony már körbejárta a falut felmérni a gazos 

ingatlanokat. Szeretné jelezni, hogy a Szív utca 4. szám alatti gazos ingatlannál valami állati 

tetem lehet, mert nagyon büdös szag árad onnan. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ezzel az a gond, hogy ha portán belül van akkor nem mehetnek be. 

Kívülről szemrevételezik, ha olyat tapasztalnak, a hatósági állatorvossal felveszik a 

kapcsolatot. 273 darab felszólítás ment ki a gazos porták miatt, biztosra veszi, hogy ez az 

ingatlan is benne van. 

 

Faluházi Sándor képviselő: A belvízelvezető árkokkal kapcsolatban kérdezné, hogy a projekt 

befejeződött? 

 

Kláricz János polgármester: Maga az érintett szakasz elkészült. A Széchenyi utca 

becsatlakozásánál maradt még egy kis munka. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a Széchényi utcától a főutca felé vezető 

szakasz is el fog készülni? 

 

Kláricz János polgármester: Ez a „testvér pályázat”, ami jelenleg előkészítés alatt van. Ez a 

Kossuth utcának a veszélyhelyzeti átterhelését jelenti. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Először a csapadékvíz elvezető rendszerről szeretne szólni. A 

közvéleményben vegyes a fogadtatása. A kérdése az, hogy a kibontott átereszek és egyéb 
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elemeknek mi lesz a sorsa, hová kerülnek? Javasolja, hogy a Széchenyi utca közepén, a 

csatornaszakasz végén, mivel, hogy arra elég mély az árok, korlátot készítsenek. 

 

Több éve kéri, hogy a Béke utca végén ahol nagyon ki van mosva az árok, az ott lakók 

közlekedését segítő járdabővítés, vagy árokalakítás történjen. 

 

A Széchenyi utcában lévő Helytörténeti Múzeumban szépen haladnak a munkálatok. Többek 

között iskolás csoportok már tettek ott látogatást, továbbá ismert szakemberek is. Javasolja 

képviselő társainak, hogy ők is tegyenek ott egy látogatást.  

Ezzel kapcsolatban jutott eszébe, hogy tudomása szerint már tart a diákmunka, esetleg 

meglehetne kérdezni Bíró Endre urat, hogy igényelne-e oda diákokat. Július 20-ra egy fős 

csoport van bejelentkezve. 

 

 Idén Bucsa község 700 éves lesz. Ezzel kapcsolatban lesz-e megemlékezés, ünnepség? 

 

Ahogy már említette, a település nagyon rossz állapotban van morálisan is és fizikálisan is. 

Az utcafrontokon az utcákban egyre több az ápolatlan, gazos ingatlan. A Bocskai utcában 

több ilyet is lehet találni. Örömére szolgál az, hogy egyre több ingatlant újítanak fel. 

Elhangzott az ülésen, hogy milyen sok felszólítás ment ki a gazos porták miatt, viszont erre 

akkor is megoldást kell találni, mivel ezek a porták rontják a település képet. Nem lehet 

megengedni, hogy igénytelen, züllött emberek leépítsék a falut. Az önkormányzati telkeket is 

rendbe kell tartani. 

Olyan javaslattal is szeretne élni, mivel sok önkormányzati telek van, hogy adjanak telket 

azoknak, akik építkezni akarnak. 

Az egyik lakostól hallotta, hogy van olyan gép, ami lezúzza a gazt. 

Az önkormányzati telkeket is rendbe kell tenni. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzati telkek rendbe vannak téve. Ha esetleg képviselő 

asszony tud olyan telekről, ami még sincs rendben, kéri, hogy jelezze azt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A Bocskai utca közt is rendbe kell tenni, a szennyvízberuházás 

óta nem végezték el a javítást. Évek óta beszélnek róla, de a probléma nem oldódik meg. 

Több telek gazos, nem tartják rendbe. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Helyszíni szemlén látta, évek óta „visszaköszönnek” ezek a gazos 

telkek, ezek a problémák. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ezekre a problémákra megoldást kell találni.  

 

A József Attila utca végén található nagy mennyiségű kőnek, vagy földdel összekevert kőnek 

mi lesz a sorsa? 

 

A Széchenyi utcában található az önkormányzatnak ajándékozott ingatlannak mi lesz a sorsa, 

mi lett a végeredménye? 

 

Több éves probléma, amit mindig megemlít az Idősek Klubjának belső felújítását, a kerítés 

tönkrement, a park része rendezetlen, rendbe kell tenni. Ahol régen az ivóvíz vételi lehetőség 

volt, azt is rendbe kell tenni. De nagyon sürgős felújítást igényel az idősek klubja. 
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A Magyar Falvak programban van lehetőség szolgálati lakás felújítására, kerékpárút 

kialakítására, játszótér felújítására, egyszóval sok mindenre van lehetőség. Az önkormányzat 

tervez-e pályázni? Véleménye szerint fontos lenne a kerékpárút kialakítására pályázni. Olyan 

forgalom van, a kövesút tönkre van téve, nem jutott még olyan számadathoz, hogy milyen 

tömegű járművek közlekedhetnek az ilyen négyszámjegyű utakon.  

 

Beszéltek arról, hogy majd szemrevételezik az utak állapotát. Megjegyzi, hogy a mai világban 

már nem a köves, makadám utak a korszerűek, inkább az aszfalt utakra kell koncentrálni. A 

Magyar Falvak program keretében ilyen pályázati lehetőségek is vannak. 

 

A járda felújítással kapcsolatban kérdezi, hogy milyen rendszer szerint újítják fel őket? 

 

A diákmunkával kapcsolatban kérdezné, hogy hány tanuló jelentkezett diákmunkára és hová 

lettek beosztva?  

 

Megkérdezte, hogy mennyi halat telepítettek a horgásztóba? 

 

Közfoglalkoztatás keretében a Bocskai utca végén a gyümölcsfák fele ki van pusztulva, 

gazos. Lett-e már termés? 

Megnézte a Kossuth utcai iskola udvarát, konkrétan az Alkotmány és a Móricz Zsigmond utca 

közötti telkeket. Jelenleg nincs rajta nagy gaz. Az a terület miért nincs megmunkálva? Be 

lehetne vetni krumplival. 

 

A pandémia ideje alatt kezdeményezte beteg emberek szállítását, köszöni Márki Tiborné 

képviselő társának és polgármester úrnak, hogy ebben segítettek. 

 

Jelenleg két emberről tud, akik idén töltik be a 90. életévüket. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöni a hozzászólást, szeretne pár mondattal reagálni. 

A 90. éves lakosokat egy miniszter által küldött oklevéllel fogják köszönteni.  

Itt hozzátenné, hogy az említett 700 éves évfordulóra Őszi vigadalmat rendeznek, ahol a 

tavalyi évben elmaradt és az idei évi ünnepelteket a falunapi köszöntéshez hasonlóan 

szeretnék felköszönteni. 

 

Az iskola mögötti területeket azért nem tudják veteményezni, mert esős időben az egy 

vízállásos terület, így a mezőgazdasági művelése problémás.  

A jövőben, ha lehetőség lesz rá arra a területre egy sportcsarnok építését tervezik 

megvalósítani az országos csarnoképítési programban. 

 

 A gyümölcsösben idén már biztosan lesz termés, reméli, hogy nem egy-két szem, hanem egy 

kosárral, és egyébként minden évben facsemete pótlások vannak. 

 

Haltelepítés az idén nem volt, az egyik oka a bizonytalan nyitva tartás volt.  

 

A diákmunkára 35 fő diák jelentkezett. A beosztásaik elkészültek. A későbbiekben szívesen 

ad erről bővebb tájékoztatást. 

 

A járda építéseknél a régebbi ígéretek élveznek elsődleges prioritást, ezekkel augusztus 

végére végeznek, de utána folyamatosan ameddig az idő és az építőanyag engedi. 
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Megérti, hogy az aszfalt utaké a jövő, de a makadám utakat is rendben kell tartani, és ha 

ahogy ezzel kapcsolatban lehetőség nyílik aszfalt út építésére, élni fognak vele. 

A belterületi úthálózattal kapcsolatosan folyamatosan jelzéssel él a megyei program felé, és 

külön kiemelték ezt a fajta felújítást, remélve hogy minden település kap valamennyi összeget 

talán lakosságarányosan belterületi út felújításra.  

Folyamatosan figyeli az önkormányzat a pályázatokat. 

Az idősek klubja felújítására is odafigyeltek, a pandémia elején volt olyan híradás, hogy 

előtérbe helyezik a szociális épületek felújítását, után ez feledésbe merült. Volt ott egy 

vízfolyás probléma, elég nehezen tudták elhárítani. Nagyon igaza van a képviselő asszonynak, 

a felújításra nagy szükség van.  

A Széchenyi utcai ingatlannal kapcsolatosan olyan döntés született, hogy nem fogadta el az 

önkormányzat a felajánlást.  

A kődepóniával kapcsolatosan elmondta, hogy a követ mindenképpen utak feltöltésére 

szeretnék használni. 

A Bocskai utcai helyreállítás is sorba következik majd a járdafelújításokkal arra felé haladva. 

 

A Helytörténeti Múzeumhoz a mederlapokból fog juttatni, valamint a Kézműves 

egyesületnek, természetesen térítésmentesen, illetve lakossági igény is érkezett nagy 

mennyiségben, ezeket is szeretné az önkormányzat kielégíteni. 

 

A Béke utca említett javítását természetesen el fogják végezni.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,55 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

Kláricz János              Dr. Nagy Éva  

polgármester       jegyző 
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