Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
351-12/2019.
12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május
(csütörtökön) délután 14,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

23-án

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula,
Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász Sándorképviselők
Távol maradt: Mogyorósi Anikó képviselő
Meghívott:Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, hiányzó 1 fő.
Ismertette a napirendi pontot:
1./ A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
2./ A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa község 2018 évi
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Szalai Zoltán r. ezredes kapitányságvezető
3./ AKarcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása
Előadó: Sebők János tű. alezredes tűzoltóparancsnok
4./ A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatás elfogadása
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető
5./ A 2018 évi Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Előadó:Dr. Nagy Éva jegyző
6./ Bejelentések
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.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat
és
tartózkodás
nélkül
a
napirendi
pontokat
elfogadta.
1. napirendi pont:A 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a 2019. évi igazgatási
szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az igazgatási szünet elrendeléséről a képviselő-testület minden évben
alkot rendeletet, a nyári és téli időszakban is meghatározásra került, hogy mennyi az az idő,
amelyet a köztisztviselők kötelező jelleggel szabadságon töltenek, nyári időszakban 10 nap,
téli időszakban 3 nap.
Mindenki számára ismeretes az, hogy a köztisztviselők számára nehézkes a szabadság
kivétele. E rendelet megalkotásával szeretnék elősegíteni e jogukat, és egyben
kötelezettségüket is a köztisztviselőknek.
A felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Földesi Györgyné képviselő: Egyértelmű, hogy a rendeletet a képviselő-testület megalkotja,
elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester:Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel a képviselők részéről kérdés és hozzászólás nem merült fel, kérte a képviselőket,
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről
szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2019. 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, és Bucsa Község Önkormányzata munkavállalóira.
2. §
A 2019. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2019. július 22. napjától augusztus 25.
napjáig tart.
3. §
A 2019. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2019. december 23. napjától 2020. január5.
napjáig tart.
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4.§
Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás az alábbiak szerint történik:
a) 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.
Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2020. január 6. napján hatályát
veszti.
Bucsa, 2019. május 23.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2019. május 24.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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.
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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, 2019. május 23.
Dr. Nagy Éva
jegyző
2. napirendi pont:A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa
község 2018 évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Szeghalmi
Rendőrkapitányság beszámolóját a 2018. évi közbiztonság helyzetéről és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről Bucsa községben.
Megkérdezte Szalai Zoltán kapitányságvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásban
kiadott anyagot.
Szalai Zoltánkapitányságvezető: A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolóját mindenki
megkapta, az elmúlt 2018 év jó év volt, a büntetőeljárások, a felderítések és összességében a
közbiztonság is a számok alapján jó képet mutat. A bűncselekmények felderítésre kerültek.
Felmerültek azonban olyan problémák, amelyeket kezelni, orvosolni tudtak.
Megköszönte az önkormányzat és a képviselő-testület segítségét, munkáját.
Felvetette a polgárőrség jelenlegi állapotát, akiknek munkájára mindig számíthattak, nem
szeretné, nem szabadna, hogy széthulljon. Ebben kérné a polgármester úr segítségét, hiszen
nagyon jól működött a polgárőrség, nekik is szeretné megköszönni a munkájukat.
Külön megköszönte, hogy az önkormányzat, a polgármester úr jutalmazott egy
rendőrnyomozót.
Az épületek tekintetében szóba került a körzeti megbízotti iroda kívülről szép, de belülről az
állapota, sajnos egészségtelen az épület.
A két körzeti megbízott munkatárs jelenleg is dolgozik.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, kérte a képviselők kérdéseit,
hozzászólásait.
Juhász Sándor képviselő: Egyetért a polgárőrség szervezetének újra gondolásával, ne hagyják
ezt a jól működő szervezetet széthullani. Mióta a vezető elhalálozott nincs mozgás ezen a
területen.
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Kláricz János polgármester: Erre utalt kapitány úr, hogy csökkent a polgárőrség jelenléte, és
ha elkezdenék újra szervezni, és a jogi státuszát rendezni, tagtoborzást végezni, a szervezés
területén segítséget nyújtani számukra. A lakosok részéről is érkezik igény ezzel
kapcsolatosan.
Földesi Györgyné képviselő: A kiemelten kezelt közterületen elkövetett bűncselekmények
Bucsán csökkentek, erről örömmel beszélhetnek, de nyilván e mögött sok munka van.
Köszönhetik ezt a hivatali dolgozóknak, de a két helyi rendőrnek. Szimpatikus a
beszámolóban az is, hogy nagyon igényes, szépen elkészített. Azt is részletezi a beszámoló,
hogy mik azok amit a prevencióval kapcsolatosan javasolnak. Ahhoz azonban, hogy
kimondják azt, hogy minden rendben van, az mögött nagyon sok munka van. Megköszöni az
elvégzett munkát.
Szalai Zoltán kapitányságvezető: A rendőrök munkáját értékelik, teljesítményüket több
tényezőből rakják össze, ami mutat egy arányszámot. Az országban Békés megye lett az első,
és Békés megyében a szeghalmi rendőrkapitányság. A kapitányság elég magas szinten van, a
Rendőrnapon Békéscsabán pedig átvehette „Az év helyi szerve 2018 elismerést.
Mindannyiójukat előreviszi, nagyon sok munka van emögött. Megköszönte.
Földesi Györgyné képviselő: További jó munkát kívánt!
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.Megkérdezte a képviselőket vane egyéb kérdés a kapitányúrhoz?Minden évben nagyon részletes anyagot kapnak a képviselők
a kapitányság munkájának megismeréséül.
Fontos szempont, hogy a rendőri jelenlét minél aktívabb legyen, így lehet ezt a beszámolóból
is kitűnő szép statisztikát elérni.
Megkérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Szeghalmi
Rendőrkapitányság beszámolóját Bucsa község 2018 évi közbiztonsági helyzetéről és a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2019.(V.23.) Képviselő-testületi határozat
A Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója elfogadása Bucsa község 2018 évi
közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi
Rendőrkapitányság Bucsa község 2018 évi közbiztonsági helyzetéről és a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Karcagi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.
Az írásban megküldött anyagot megköszönte.
Kérte a jelenlévő Ecsedi Sándor urat, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
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Ecsedi Sándor tűzoltóparancsnok helyettes: Az írásban kiadott anyagot nem kívánja
kiegészíteni, ha kérdés merül fel, szívesen válaszol.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, vagy megelégedéssel
fogadják a beszámolót.
Földesi Györgyné képviselő: Megelégedéssel fogadja a beszámolót, precíz, pontos, a szakmai
munkához nem is tud a képviselő-testület hozzátenni, kiegészítése sincs a beszámolót
elfogadásra javasolja.
Faluházi Sándor képviselő: Szeretné kiemelni, örömmel tölti el hogy a beszámolóból kitűnik
a lakosság részéről szándékos téves riasztás nem történt.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést.
Örül, hogy a lakosság komolyan kezeli ezt az ügyet, a médiában többször volt erről
felvilágosítás, hogy csökkenjenek a téves bejelentések. A beszámolót elfogadásra javasolta.
Kérte a képviselőket, aki elfogadja a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi
tűzvédelmi tevékenységről szóló beszámolót, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
45/2019.(V.23.) Képviselő-testületi határozat
A Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt mellékletben foglaltak szerint
elfogadja a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolóját a 2018. évi
tűzvédelmi tevékenységéről.
Felelős:Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett
munkájáról szóló tájékoztatás elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett munkájáról szóló tájékoztatás
elfogadását.
Kérte a jelenlévő Kovács Krisztián kirendeltség-vezetőt, amennyiben szükséges, szíveskedjen
az írásban kiadott tájékoztatót kiegészíteni.
Kovács Krisztián kirendeltség-vezető:A település abban a speciális helyzetben van, hogy
tűzoltóság szempontjából Karcaghoz tartozik, de minden más a polgári védelem, a
katasztrófavédelem, az iparbiztonság tekintetében mivel Békés megyéhez tartozik ezért
Szeghalomhoz tartozik.
Az idén Gyomaendrődön kerül megtartásra a Sárrét Mentőcsoport minősítése.
Kérné a polgármester úr segítségét abban, hogy Bucsáról és Kertészszigetről 6-8 fő vegyen
részt ebben a minősítésen.
Szeretné megköszönni az önkormányzat segítőkész munkáját minden tekintetben.
Ha a beszámolóval kapcsolatosan bármilyen kérdés merül fel, szívesen válaszol.
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Kláricz János polgármester: A Sárrét Mentőcsoporttal kapcsolatos aktivitás tekintetében
természetes a segítségnyújtás.
Megköszönte a tájékoztatást, megkérdezte a képviselőket van-e kérdése, hozzászólása
valakinek?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a kérte a képviselőket, aki elfogadja a Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett munkájáról szóló tájékoztatást,
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
46/2019.(V.23.) Képviselő-testületi határozat
A Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett munkájáról szóló
tájékoztatás elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a csatolt mellékletben foglaltak szerint
elfogadja aSzeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018 évben végzett munkájáról
szóló tájékoztatást.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: A 2018. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2018. évről szóló Gyermekvédelmi
beszámolót.
A település gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített
gyermekvédelmi beszámoló Képviselő-testület által való megtárgyalása kötelező
önkormányzati feladat.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 96. § (6)
bekezdése értelmében ezt a feladatot minden év május 31-éig kell teljesíteni.
Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak, aki javaslattal élhet az
önkormányzat felé.
Megkérdezte a képviselőket, hogy az anyaggal kapcsolatban merül-e fel kérdés, illetve az
előadók szeretnék-e kiegészíteni a beszámolójukat.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A védőnői szolgálatnál szakmai ellenőrzés volt, a mai napi
állás szerint minden hiányosság pótlása megtörtént.
A védőnői méhnyakrák szűréssel kapcsolatosan a védőnő a képzést elvégezte, az
önkormányzat az engedélyt megkérdte, a feltételek biztosítottak voltak, mégsem volt szűrés,
mert az ÁNTSZ nem küldött névsort a feladat elvégzésére. Amikor végezte a feladatot nem
volt magas a létszám, de nem is volt érdektelenség.
Faluházi Sándor képviselő: A veszélyeztetettségi okokkal kapcsolatosan kérdezett.
Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A veszélyeztetettségi okokkal kapcsolatosan a
védőnőknek jelentési kötelezettsége van. A különböző okokat a beszámoló is részletezi.
Faluházi Sándor képviselő: A községben halvaszületésről hallottak információkat, a várandós
kiskorú volt. Megkérdezte, hogy indult-e rendőrségi eljárás ebben az ügyben?
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Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Az eset az idén történt, ezért ezt a mostani beszámoló, ami
a 2018 évet foglalja össze nem tartalmazza. Azt viszont biztosan lehet tudni, hogy az ügyben
rendőrségi eljárás nem indult.
Földesi Györgyné képviselő: A védőnő megfogalmazza, hogy nagyon szükséges lenne a
pszichológus foglalkoztatása.
Minden évben felmerül az a téma is, hogy a védőnői szolgálat épülete sem megfelelő.
Jegyezzék meg, hogy e két területen szükséges előrelépni.
Javasolja, hogy a képviselő-testület foglalkozzon azzal a témával, hogy beiskoláz egy
személyt pszichológusi szakképzettség megszerzésére.
Faluházi Sándor képviselő: Az épület tekintetében a Gyermekjóléti szolgálat épülete is
felújítást igényel belül, ezt is tartsák szem előtt.
Kláricz János polgármester: Egy fő pszichológus alkalmazása települési szinten
elképzelhetetlen. A szakember nagy hiány azokra az időszakokra, akiknek arra szüksége van,
azonban a központosított, azaz járási szinten kellene ezeket a hiányszakmákat, problémákat
megoldani, és a gyámhivatalnak kellene ezzel kapcsolatosan kiajánlásokat tenni, és erre a
speciális kiegészítésekre
Ez nem működik megfelelően, és sajnos maga a pszichológus is hiány szakma, és kevésbé
választott szakirány. Egy anyagi ösztönzést a maga részéről is el tudna képzelni, de a most
működő intézményrendszerben biztosan nem tudnának kellő mennyiségű feladatot biztosítani.
Jelezné, hogy a védőnői ingatlan állapotával kapcsolatosan nagy lépést tudnak tenni, együttes
döntés alapján íródott egy pályázat és benyújtásra került a Modern Falvak keretében és azt
célozza, hogy a két háziorvosi, a fogorvosi és védőnői szolgálat egy épületben egy
intézményben történő integrálódjon. Reméli, hogy sikerül a beruházás, ettől függetlenül
minden olyan karbantartásnak, ami elengedhetetlen szükséges megvalósulni. Mindemellett
fontos, hogy ettől függetlenül minden karbantartás megvalósuljon.
Az Idősek klubja épülete karbantartásával kapcsolatosan el szeretné mondani, hogy az elmúlt
években megváltozott szociális ellátás hiányosságai, illetve a működtetéssel kapcsolatos
problémák évek óta olyan tételben kerülnek meghatározásra, ami végül kikerülnek a
költségvetésből, költségcsökkentés miatt, hiszen ezek nélkül is jelentős hiányt kell kipótolni.
Ettől függetlenül szeretné jelezni képviselő úrnak, hogy javasolni fogja, hogy az
önkormányzat saját költségvetéséből fordítson az épület felújítására, előzetes felmérést, és
egyeztetést követően, hogy hosszú távon is tudják a szolgáltatást nyújtani.
A közeljövőben nem várható szolgálati helyekre szóló pályázati lehetőség, ezért fontos, hogy
erre is figyelmet fordítsanak.
Koczka Istvánné iskola igazgató: A Bocskai utcai iskola állapotátjelezte az
intézményfenntartó felé, és ezt a kettősséget érezte. Jelezte a működtető felé, hogy a Bocskai
utcai iskola tetőszerkezetének cseréjére lenne szükség, mert beázik. Ki is jöttek, és ezt meg is
állapították, szükség lenne a cserére, azonban elmondta a KLIK, hogy az intézményt
működtetésre vették át, nem tudják vállalni a beruházást. Nem most rongálódott meg a
tetőszerkezet, ez évek alatt, hosszú idő óta jutott ebbe az állapotba.
Kláricz János polgármester: Maga a tetőszerkezetnek a faszerkezete megfelelő, a pala már
biztosan annyira elhasználódott, hogy szükséges a csere, de csak bontott cserepet, tetőfóliát
tudna az önkormányzat biztosítani, és közfoglalkoztatás keretében elvégezni a munkát. A tető
karbantartását sem tervezte a KLIK.
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Faluházi Sándor képviselő: Erre oda kell figyelni, mert a tetőszerkezet ha palára van tervezve,
akkor az könnyebb, mint a cserép.
Kláricz János polgármester: Ebben a témában még nem történt egyeztetés a KLIK-kel nyilván
a tanítási idő alatt nem is lehet ilyet végezni, de javasolja, hogy vegyék fel a kapcsolatot, az
információ csere és az egyeztetés történjen meg.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné viszontválaszként visszakérni a szót, és elmondani,
hogy nem ért abban egyet, hogy egy fő pszichológus részére nem tudnak elég feladatot adni.
Valóban nem, de ha ösztönöznék, mint ahogy régen is ösztönöztek pedagógusokat, és ha az
élet azt hozza, hogy csak fél műszakos pszichológusra van szükség, a másik fél műszak
jövedelemforrását meg fogja találni az illető. Az önkormányzat elég ha kezdeményez, nem
kell másfelé eltolni, ugyanígy az Idősek klubja problémáit sem kell másfelé eltolni, öt év alatt
többször megtekintette az épületet. Kellett volna a közmunkaprogramban is dolgozni ezen a
területen.
Javasolja, hogy egy ösztöndíj pályázatot írjon ki az önkormányzat.
Visszatérve az iskolára pontosabb meghatározásokat kell tenni, más a karbantartás és más a
felújítás, két külön fogalom. Aki használja az karbantartja, a felújítás az ingatlan tulajdonos
feladata.
Juhász Sándor képviselő: Véleménye szerint megérné a pszichológus szakiránnyal rendelkező
részére egy ösztöndíj pályázatot kiírni.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy tegyék meg a lépéseket, megbízási szerződéses
viszonyban történő foglalkoztatással írjon ki az önkormányzat egy lehetőséget.
Sajnos a szakember biztosítás területén vannak hiányosságot.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, és hozzászólás a
2018. évi Gyermekvédelmi beszámolóval kapcsolatosan?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a 2018. évi Gyermekvédelmi beszámolót elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
47/2019.(V.23.) Képviselő-testületi határozat
A 2018. évről szóló Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évről
„Gyermekvédelmi beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint

készült

Kláricz János polgármester:Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 15,30 órakor bezárta.
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Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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