Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
3209-13/2021. ikt.sz.
13. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. december 16-án
(csütörtökön) délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor
Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1 fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Még egy napirendi pont felvételét javasolta, amely a - Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési
Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati felhívásának keretében a „Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár felújítása és bútorok beszerzése” - című pályázat benyújtásáról.
Megkérdezte a képviselőket, egyetértenek-e a felvett napirenddel?
A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.
Kláricz János polgármester: Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ A 2022. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2021. október 31-i pénzügyi helyzetéről
készült tájékoztató véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati
felhívásának keretében a „Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és bútorok beszerzése” című pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ 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 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről. Az
előterjesztés jónéhány intézkedésről, eseményről ad számot a képviselőknek.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Magyar Falvak Programban a kutyák,
macskák ivartalanításával kapcsolatosan mi a helyzet?
Megkérdezte, hogy a művelődési házban milyen tanfolyam, vagy oktatás volt, egy
alkalommal amikor ott járt, látta a közmunkásokat és egy előadást tartó hölgyet?
A követeléseket és a kötelezettségek kimutatását megkapták a képviselők.
A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője továbbra sem jött a képviselő-testületi ülésre, viszont az
ügyvédet megbízta a képviselő-testület, de mit tud tenni az ügyvéd?
A tűzifa kiosztásával kapcsolatosan megkérdezte, hogy milyen stádiumban van, hogyan
haladnak előre?
Arról már beszéltek, hogy a nyugdíjasokat karácsony alkalmából megtisztelték egy szerény
támogatással.
Kun László bucsai lakos fenyőfát ajánlott fel a községnek, de sajnos tapasztalja, hogy még
nincs kivágva, felállítva, feldíszítve. Más településeken már készen vannak a díszítések. Még
semmi nem történt meg, miért?
Egy hónappal ezelőtt jelezte, hogy a DAREH nem vitte el a zöldhulladékot a házaktól, kérte a
polgármester urat, hogy érdeklődjön a szolgáltatónál. Most decemberben mindenkitől elvitték,
mi ennek az oka? Erről értesíteni szükséges a lakosságot, ha mennyiségi korlát van.
Megkérdezte, hogy mi lett a végeredménye a földbejárásnak? A falubejárás első állomása
volt, lerendeződött, nincs erről információja?
Megkérdezte, hogy a játszótér miért van bezárva augusztus vége óta?
Bucsa 700 éves volt az idén, semmiféle ünnepséget nem rendeztek, pedig kellett volna, és
szeretné elmondani, hogy Biró Endre egy honlapot készített ezzel kapcsolatosan. Örülni
kellene, hogy valamit tudtak volna szervezni.
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Megkérdezte, hogy mi történt az önkormányzati telkek kedvezményes értékesítésével
kapcsolatosan? Olyan fiataloknak szólna, akik hazajönnének, építkeznének. Nem hallott erről
azóta.
A gyümölcsössel kapcsolatosan szeretné megkérdezni, hogy mi történt, sok fa kiszáradt.
Megtekintette a szerződést, amit Lévai Jánossal kötött az önkormányzat, abban három féle
megnevezés van, zömmel alany, és szaporító anyag, és a gyümölcsfa. 5000 alany, ért itt valaki
Bucsán ahhoz, hogy az ötezer alanyt beoltsa?
Kláricz János polgármester: A kutya, macska oltásokkal kapcsolatosan zajlik a program, a
macskák már ivartalanítva vannak. A kutyák vannak még hátra, azok szállítása kicsit
körülményesebb, nem lehet sok kutyát egyszerre szállítani, tehát az állatorvoshoz való
beszállítást kell szervezni, ennek van egyfajta koordinációja.
Harmati Gyula alpolgármester: Elmondta, hogy a macskák ivartalanítása két hét alatt lezajlott,
a kutyák ivartalanításra történő szállítása most kezdődött, de ez el fog húzódni a jövő év
elejére, közepére, ezek hétvégén, szombat, vasárnap zajlanak.
Kláricz János polgármester: A program befejezésére meg lesz oldva minden.
A művelődési házban a közmunkások képzésben vettek részt, szociális segítő képzésen,
melyet a Munkaügyi Központ szervezett. A képzés már befejeződött.
Márki Tiborné képviselő: Elmondta, hogy két hónapos volt a képzés, pontosan betanított
szociális segítő képzés zajlott. Az oktató felvette a kapcsolatot az idősek napközi otthonával
is, kérte volna, hogy ott lehessen a képzés, de ez nem volt lehetséges amiatt, hogy az
intézménybe csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni, illetve azt is kérte a vezető, hogy
vállalnának-e az ott dolgozók oktatást, de mivel minden nap szükség lett volna erre, így a napi
munka mellett ezt nem tudták megtenni.
A képzésen résztvevők idősellátásban dolgozhatnának, de nem az intézményen belül, mivel
annak a munkavégzésnek szigorú feltételei vannak, hanem például olyan feladatokban
tudnának segítséget nyújtani, mint például vírushelyzet idején, bevásárlással.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat, mint közfoglalkoztató tud ezekben az
esetekben segíteni, a toborzásban. A képzésben lévő részvétel egy többlet a
közfoglalkoztatottnak, aki ugyanúgy jogosult a bérére, de a munkavégzés helyett a képzésen
vesz részt.
A BUCSA-ÉP Kft-nél a felszámolás megindítása van folyamatban, a végelszámoló feladata
véget ért, még nem tudják, hogy ki lesz a felszámoló, ki fog a tulajdonos irányába
tájékoztatást nyújtani. A felszámoló lesz az, aki a jogi vizsgálatot is lefolytatja.
A tűzifa szállítással kapcsolatosan november végén indult a lakosok felé az osztás, a 136
jogosultból kb 40 fő részére történt meg, remélhetőleg december végére sikerül végezni.
A Szociális Bizottsági ülésen a nyugdíjasok, a gyermeket nevelők 5.000.- Ft-ot, a
közfoglalkoztatottak ennek az összegnek megfelelő értékű tartós élelmiszercsomagot kapnak.
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Kun Lászlóval fel fogják venni a kapcsolatot, és 2021. december 19-én vasárnap az adventi
vásár rendezvénnyel egyidejűleg fogják feldíszíteni a község fenyőfáját.
A DAREH Bázis tájékoztatójában valóban szerepel a zöldhulladék szállítással kapcsolatosan
maximalizált mennyiség, ami 240 liter/ingatlan.
Földesi Györgyné képviselő: Ha ez így van, akkor is meg kell oldani a problémát, az utca
„szeméttelep” nem lehet, amikor nem szállítja el a zöldhulladékot a DAREH járműve, akkor
az önkormányzat járművének kellene besegíteni.
Faluházi Sándor képviselő: Szinte egész évben nincs zöldhulladék, csak ősszel, tél elején,
ezért is kellene erre odafigyelni.
Kláricz János polgármester: A holnapi napon közgyűlés lesz, fel fogja vetni ezt a témát, kérni
fogja, hogy az őszi időszakban amikor az udvarok téli felkészítése zajlik, függesszék fel a
limit mennyiségét.
A Kossuth utcáról történő terület megközelítése problémája még nem oldódott meg, a
gondolatmenet arról szól, hogy felkutatják a jogi lehetőséget.
A terület olyan hasznosításban van, amin nem lehet kitaposott terület, ez a műholdas
felvételeken látszik, olyan megoldást kellene találni, amely minden feltételnek megfelel.
Az önkormányzat azon az állásponton van, hogy a Kossuth utcáról való lehajtást, a kisebb
utca miatt meg kellene szűntetni.
Földesi Györgyné képviselő: Csak a testület nem tudja megoldani, az ott lévő 5 gazda
problémája ez, máshol kell, hogy megkeressék a lehetőséget a kijárásra és a bejárásra.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat törekszik a legjobb megoldásra.
A játszótérrel kapcsolatosan elmondta, hogy volt egy műszaki felülvizsgálat, és két darab
eszköz még most érkezett meg, azok felszerelése után lesz még újabb ellenőrzés.
Dr. Nagy Éva jegyző: A műszaki ellenőr fog még jönni, és üzemeltetési engedélyt fog adni rá,
és utána fogja az önkormányzat kinyitni a játszóteret.
Földesi Györgyné képviselő: Miért nem tud erről a képviselő-testület, a lakosok érdeklődésére
nem tudott választ adni ezzel kapcsolatosan?
Kláricz János polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal tartott időszakos ellenőrzést, és
a hiányosságok feltárása után az önkormányzat a probléma megoldására koncentrált.
Az eszközök felszerelésével a megfelelőség helyre fog állni.
Kláricz János polgármester: 700 éves az idén Bucsa, ezen a területen jobban oda kell figyelni
a történelmi értékekre, a múltra való felhívásra, és annak a mindennapokba való beépítésre.
A mostani pandémiás helyzet nem feltétlenül ad erre energiát koncentrálni, de a
megfogalmazott kritika jogos, a jelen generáció felé ezt kellően számon kell tartani.
A telekeladásokkal kapcsolatosan elkezdődött a folyamat, nincsen még teljesen kidolgozva,
jövő év elején napirendre fog kerülni.
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Dr. Nagy Éva jegyző: A Gazdasági, Kulturális Bizottság tagjai részére az önkormányzati
tulajdonú telkek listája ki lett küldve, lehet tájékozódni, mert ez a teleklista egy felülvizsgált,
valamennyi önkormányzati tulajdonú telket tartalmaz, ezzel érdemben el lehet kezdeni
dolgozni.
Márki Tiborné képviselő: A Gazdasági, Kulturális Bizottság hatáskörébe került a téma, de
ezzel még érdemben nem tudott foglalkozni az év végi teendők nagyon lefoglalták.
Földesi Györgyné képviselő: Már javasolta, hogy a telkek árát 50 %-ban állapítsák meg, ezt a
testület el is fogadta, további feltételeket is szükséges kidolgozni, és azzal együtt meghirdetni.
Kláricz János polgármester: Az alapfeltételeket jól át kell gondolni. A testület arról döntött,
hogy megbízza a Gazdasági, Kulturális Bizottságot azzal, hogy az önkormányzati tulajdonú
telkek kedvezményes értékesítésével kapcsolatosan munkaanyagot dolgozzon ki.
A következő felvetés a gyümölcsössel kapcsolatosan hangzott el, volt kész csemete vásárolva,
volt szemzett alany vásárolva, és volt olyan alany is, amelynek a szemzése itt helyben történt
meg. Összességében azt látja, hogy a telepített csemete számnak kb. a 20 %-a az, ami
veszteségbe ment.
Magának az alanynak is kettő szezonja van, amikor szemzéssel lehet szaporítani, vagy
nemesíteni, amelyek erre már nem voltak megfelelőek, azokat szántotta ki az önkormányzat.
Most tavasszal is fog érkezni egy nagyobb mennyiségű kész csemete, ezek pótlására.
Jelenlegi tudásunk szerint kb. 2-2,5 ezer csemete az, amit pótolni szükséges.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint több az, amit pótolni kell. Annyi sor nincs
meg, mint amennyi meg van. Átlagban 250 csemete van egy sorban.
Kláricz János polgármester: Van olyan sor is, amelyben 400 csemete van, de a tavaszi
pótláson pontosan meg fog látszani. A legelső évben történő kész ültetéskor pl. 50 %-a
tönkrement a csemetéknek és vissza kellett pótolni a beszállítónak. Javasolja, hogy járják
körbe a gyümölcsöst. Ha valamikor a termőre fordulást el tudják érni, akkor nem mondható
rossz üzletnek a gyümölcsös.
Földesi Györgyné képviselő: Szeretné majd a termést látni.
Faluházi Sándor képviselő: Véleménye szerint nem feltétlenül az üzlettel volt probléma,
illetve nem azzal lett volna a probléma, hanem azzal, hogy nem a legmegfelelőbben lett
kezelve, a terület sokáig nem volt bekerítve, utána nem teljesen volt bekerítve, és vadkár is
keletkezett. Itt volt a probléma gyökere.
Földesi Györgyné képviselő: A kérdése arra irányult, hogy miért alanyt vett az önkormányzat,
miért nem csemetét? Erre nem kapott választ.
Kláricz János polgármester: Kimondottan azt szerette volna elkerülni az önkormányzat, hogy
a kész csemete kártétel kevesebb legyen. Szakmailag azt a tanácsot kapta az önkormányzat,
hogy ha önmagában a területen már egyfajta megfelelő gyökérzettel rendelkező alanynak a
szemre való oltásával hatékonyabban lehet magát a csemetét készre nevelni.
Önmagában azt nem lehet eltagadni, hogy a területen van pótolandó rész.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
223/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2.napirendi pont: A 2022. évi Belső ellenőrzési terv megtárgyalása és elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a 2022. évi Belső
ellenőrzési terv megtárgyalását és elfogadását.
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtárnál az ingatlan hasznosításának (bérleti díj) ellenőrzését
javaslom a tervben elfogadásra.
A Bucsa Község Önkormányzatánál az Önkormányzat beszerzési szabályzatának, és ennek
alapján kötött szerződések szúrópróbaszerű ellenőrzését javaslom a tervben elfogadásra.
Megkérdezte a képviselőket van-e valakinek kérdése, elfogadhatónak tartják-e a képviselők?
Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzatnál a beszerzések ellenőrzése lenne, a Kóti Árpád
Faluház és Könyvtárnál az önköltségszámítás vizsgálata lenne, ami a jövő évi munkát
segítené, és támpontot adna arra, hogy az intézmény a bevételeit növelni tudja.
Földesi Györgyné képviselő: A belső ellenőr nem hatóság, segítik az önkormányzat munkáját.
Kláricz János polgármester: További kérdés és hozzászólás a képviselők részéről nem volt.
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési tervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
224/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi Belső ellenőrzési terve elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi
belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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Sorszám

1.

Az ellenőrzés tárgya,
az ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az Önkormányzat
beszerzési
szabályzatának, és
ennek alapján
kötött szerződések
szúrópróbaszerű
ellenőrzése

Az ellenőrzés célja,
módszerei
ellenőrizendő
időszak

Azonosított
kockázati
tényezők

Ellenőrzés célja:
annak megállapítása,
hogy a szerződések
megkötése a
beszerzési
szabályzat, illetve a
jogszabályi előírások
szerint történt.
Ellenőrizendő
időszak: 2021. év
Ellenőrzés
módszerei: szociális
ellátási rendszer
áttekintése.

Az
ellenőrzés
típusa

nem
szabályszerződés
szerűségi
szerint kerül
ellenőrzés
felhasználásra

Az
ellenőrzés
ütemezése

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

2022. III. 4 revizori
negyedév
nap

Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki
elfogadja a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Belső ellenőrzési tervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
225/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022. évi Belső ellenőrzési terve elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 2022.
évi belső ellenőrzési tervét az e határozat 1. mellékletében foglalt részletezéssel fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Sorszám

1.

Az ellenőrzés
tárgya, az
ellenőrzött szerv,
szervezeti egység

Az ellenőrzés célja,
módszerei
ellenőrizendő időszak

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzés
ütemezése

Ellenőrzés célja:
annak megállapítása,
hogy a bérleti díj az
önköltségszámítási
A Kóti Árpád
szabályzat alapján
Faluház és
kerül-e kiszámlázásra,
Könyvtárnál az
az intézmény
ingatlan
működésének
hasznosításának gazdaságosságának
(bérleti díj)
áttekintése
ellenőrzése
Ellenőrizendő
időszak: 2021. év
Ellenőrzés
módszerei személyi
anyag vizsgálata

Nem
hatékony és
gazdaságos
működés

Pénzügyi-,
szabályszerűségi
ellenőrzés

2022. II. 2 revizori
negyedév
nap
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Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás

3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2021. október 31-i
pénzügyi helyzetéről készült tájékoztató véleményezése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata és intézményei 2021. október 31-i pénzügyi helyzetéről készült tájékoztató
véleményezését. Szeretné jelezni, hogy törvényi kötelezés már nincs a háromnegyedéves
költségvetési beszámolóval kapcsolatosan, de készült egy összevont tájékoztató anyag.
A megszokottól eltérő működési rend azt hozta, hogy vannak területek, amelyek felborultak,
nem olyan mértékűek a felhasználások.
Földesi Györgyné képviselő: A dologi kiadások 32 %-on állnak tíz hónap után.
Kláricz János polgármester: Egy-egy intézmény takarítása, a veszélyhelyzet miatti zárva tartás
okán, az odaszánt tisztítószer kiadás, azaz a dologi kiadás nem teljesült. Egyik intézmény
sem vált finanszírozhatatlanná.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzata és intézményei 2021. október
31-i pénzügyi helyzetéről készült tájékoztató véleményezését elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
226/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Bucsa Község Önkormányzata és intézményei
2021. október 31-i pénzügyi helyzetéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzata és
intézményei 2021. október 31-i pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte, és a
csatolt mellékletek szerinti részletezéssel jóváhagyja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21
pályázati felhívásának keretében a „Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és
bútorok beszerzése” - című pályázat benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Körös-Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati felhívásának keretében a „Kóti
Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és bútorok beszerzése” - című pályázat benyújtásáról
szóló döntést.
A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati felhívásának
keretében "Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és bútorokbeszerzése" címmel
szeretnék a pályázatot benyújtani, a Bucsa, Kossuth Lajos utca 37. szám alatti ingatlan
vonatkozásában (hrsz: 908/2).
A felújítást 11.070.295.- forint keretösszeggel tervezi az önkormányzat megvalósítani,
melyből 1.107.030.- forint önerőt biztosít, a 2021. évi költségvetés felhalmozási célú
költségsorának terhére.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati
felhívásának keretében a „Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és bútorok beszerzése”
című pályázat benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
227/2021.(XII.16.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati
felhívásának keretében „Kóti Árpád Faluház és Könyvtár felújítása és bútorok
beszerzése” című pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a Körös-Sárréti
Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-55-8-21 pályázati felhívásának keretében "Kóti Árpád
Faluház és Könyvtár felújítása és bútorokbeszerzése" címmel pályázatot nyújt be, a Bucsa,
Kossuth Lajos utca 37. szám alatti ingatlan vonatkozásában (hrsz: 908/2). A felújítást
11.070.295.- forint keretösszeggel tervezi megvalósítani, melyből 1.107.030.- forint önerőt
biztosít, a 2021. évi költségvetés felhalmozási célú költségsorának terhére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
5.napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a bejelentéseket.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólása ezen a napirendi ponton belül?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt így az ülést 14,30 órakor bezárta.

kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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