Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-14/2014. iktatószám
14. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án
(szerdán) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Biró Endre, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán
képviselők.
Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila, Harmati Gyula képviselők
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 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat
Napirendi pontok:
1./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi II. félévi Munkaterve
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző
3./ A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a meghívóban
kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy
kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi II.
félévi Munkaterve elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi II. félévi Munkatervének elfogadását.
A Munkatervet a képviselők írásban megkapták, az abban foglaltak szerint javasolják a
képviselő-testület felé az ülések ütemezését. A menetrendet a jogszabályok szabják meg, a
kötelezően tárgyalandó pénzügyi beszámolók betervezésre kerültek.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e még valakinek
hozzászólása, egyéb javaslata a munkatervhez.
Juhász Sándor képviselő: Az év folyamán menetközben is lehet egyéb napirendi pontokat
tárgyalni?
Kláricz János polgármester: Természetesen lehet, hiszen egyéb napirendek felmerülhetnek
bármikor, bármilyen témában.
Megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi II. félévi Munkatervét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi II. félévi Munkaterve
elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi II. félévi Munkatervet az e
határozat 1. melléklete szerinti részletezéssel fogadja el.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi
választására a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a települési
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a szavazatszámláló bizottság
tagjai megválasztását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az előterjesztésből is kitűnik, hogy a 2011. évi népszámlálás adatai
szerint 27 fő roma nemzetiségűnek vallotta magát. Ez alapján a települési nemzetiségi
képviselők választását az őszi polgármesterek és önkormányzati képviselők választásával egy
időben kell megtartani, és külön szavazatszámláló bizottságot kell létrehozni.
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A községben az idei évet megelőzően három szavazókör volt, mostanra már csak kettő van,
így a javaslat a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását lebonyolító
szavazatszámláló bizottságra:
- Fazekas Józsefné Bucsa, Kossuth utca 38.
- Molnár Tímea Bucsa, Akácos utca 3.
- Berényi Zoltánné Bucsa, Kossuth utca 111.
- Drégelyvári Ferencné Bucsa, Bocskai utca 22.
- Zsíros Sándorné Bucsa, Kanizsai utca 3. lakos.
A döntést a képviselő-testületnek a TVI felkérése alapján minél hamarabb meg kell hozni, és
továbbítani is kell.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a települései
nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a szavazatszámláló bizottság
tagjaival egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2014.(VI.18.) Képviselő-testületi határozat
a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi választására a
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 311. §
(1) bekezdése alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását
lebonyolító szavazatszámláló bizottságra:
- Fazekas Józsefné Bucsa, Kossuth utca 38. szám alatti lakost tagnak,
- Molnár Tímea Bucsa, Akácos utca 3. szám alatti lakost tagnak,
- Berényi Zoltánné Bucsa, Kossuth utca 111. szám alatti lakost tagnak,
- Drégelyvári Ferencné Bucsa, Bocskai utca 22. szám alatti lakost tagnak,
- Zsíros Sándorné Bucsa, Kanizsai utca 3. szám alatti lakost tagnak választja meg.
Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: A 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a 2014. évi
igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendeletet már nem az első
év, hogy a testület megalkotja. Azért is javasolja megalkotni a képviselő-testületnek, mert a
szabadságok száma csak nő, a nyári időszakban van jobban lehetőség arra, hogy a
szabadságokat kiadják, illetve letöltsék a dolgozók. Nem egy népes hivatalról van, így nem
azt jelenti a szabadságolás, hogy más kollega helyettesíti a szabadságon lévő dolgozót, így a
szabadságok letöltése mindig nehézséges.
A rendelet arról szól, hogy 2014. július 21. napjától augusztus 24. napjáig nyári igazgatási
szünet lesz, illetve 2014. december 22. napjától 2015. január 4. napjáig téli igazgatási szünet
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lesz. Ez egy lehetőség a munkáltató részéről, hogy ezen idő alatt a dolgozók kivegyék a
szabadságuk egy részét. Az ügyfelek toleranciájára szükség lesz így is, nyilván teljesen nem
áll meg az ügyintézés, a közvetlen kollegák egymást tudják helyettesíteni, a szociális területen
például felveszik a kérelmeket, még ha nem is két-három napos ügyintézési idővel fognak
benne döntést hozni, de az ügymenetek nem állnak meg. Az ügyintézési idő viszont néhány
nappal megnövekedhet, természetesen a törvényes kereteken belül.
Kláricz János polgármester: Javasolja a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendelet megalkotását, segítve ezzel a dolgozók szabadságolását.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés a képviselők részéről?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2014. évi igazgatási
szünet elrendeléséről szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
a 2014. 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 2014. évi munkarendben a nyári igazgatási szünet 2014. július 21. napjától augusztus 24.
napjáig tart.
3. §
A 2014. évi munkarendben a téli igazgatási szünet 2014. december 22. napjától 2015. január
4. napjáig tart.
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.
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Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2015. január 1. napján hatályát veszti.
Bucsa, 2014. június 18.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. június 19.
Dr. Nagy Éva
jegyző
4. napirendi pont: Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló rendelet megalkotása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az önkormányzat
vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotását.
Átadta a szót Dr. Nagy Éva jegyzőnek.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendelet
megalkotását az tette szükségessé, hogy a területet szabályozó jogszabályi környezet
jelentősen megváltozott az utóbbi időben.
Az önkormányzati vagyon két részből áll, a törzsvagyonból és az üzleti vagyonból.
A vagyonrendelet 6.§. (4) bekezdése rendelkezéseit javasolja javítani, azaz az 500.000 Ft-ot
meghaladó önkormányzati vagyon értékesítési összeget, javasolja megemelni 1.000.000 Ft-ra.
Célszerű lenne tehát ezt az értéket megemelni, mivel elég sok olyan értékesítés van, ami az
500.000 Ft-ot meghaladja.
Kláricz János polgármester: Egyetért a javaslattal, emeljék meg az 500.000 Ft-os összeghatárt
1.000.000 Ft-ra. Egyébként ennél sokkal szélesebb körben, százalékban van meghatározva ez
a határ a Szervezeti és Működési Szabályzatban, a költségvetés 1 %-a. Abból a szempontból
is jó lenne ha megemelnék az összeghatárt, mert több olyan száz százalékos támogatottságú
pályázat is van, aminek költségvonzata nincs, utólag is tudná a képviselőket tájékoztatni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A pénzügyi csoportvezetővel egyeztette a rendelet tervezetet, aki nem
talált olyan rendelkezést, ami a mostani gyakorlattal összeegyeztethetetlen lenne.
Véleménye szerint az összeghatár megemelésével kapcsolatosan sem lesz kifogása.
Kláricz János polgármester: Gyakorlatban nem is tudna olyan vagyontárgy értékesítéséről,
amiről nem dönt a testület. Az állami vagyon önkormányzati vagyonba kerüléséről is a
képviselő-testület döntött.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Először a módosító indítványról kell döntést hozni, amely a rendelet tervezet 6.§. (4)
bekezdését, és a 7.§. (2) bekezdését érinti.
Az előterjesztés szerinti rendelet tervezet szövege:
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„6.§.(4) Az (1)- (3) bekezdés rendelkezéseit csak az 500.000.- Ft értékhatárt meghaladó
önkormányzati vagyon értékesítések, vagyon hasznosítások esetében kell alkalmazni. Az
500.000.- Ft alatti vagyon értékesítése, hasznosítása a polgármester hatásköre.”
A szöveg módosulás után:
„6.§.(4) Az (1)- (3) bekezdés rendelkezéseit csak az 1.000.000.- Ft értékhatárt meghaladó
önkormányzati vagyon értékesítések, vagyon hasznosítások esetében kell alkalmazni. Az
1.000.000.- Ft alatti vagyon értékesítése, hasznosítása a polgármester hatásköre.”
valamint a 7.§ (2) bekezdés szövege, amely módosítás előtt:
„7.§. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét ingatlan esetében értékbecslés útján kell
meghatározni, ingó vagyontárgy értékét csak az 500.000.- Ft-ot meghaladó értékű
vagyontárgy esetében kell értékbecslés útján meghatározni.”
A szöveg módosulás után:
„7.§. (2) Értékesítéskor a vagyon értékét ingatlan esetében értékbecslés útján kell
meghatározni, ingó vagyontárgy értékét csak az 1.000.000.- Ft-ot meghaladó értékű
vagyontárgy esetében kell értékbecslés útján meghatározni.”
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendeletet tervezet 6.§. (4)
bekezdése, és a 7.§. (2) bekezdése módosítási javaslatát elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül egyetért az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló
rendelete 6.§. (4) bekezdése, és a 7.§. (2) bekezdése módosításával, azaz az összeghatárok
500.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra történő emelésével.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek más
hozzászólása, egyéb módosító indítványa?
Mivel már hozzászólás nem volt, szavazásra bocsátotta az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodásról szóló rendelet megalkotását.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló rendeletet elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014. (VI.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 5. §-ban, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 109.§-ban
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
I.
Fejezet
A rendelet hatálya
1.§
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A rendelet hatálya kiterjed Bucsa Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat),
továbbá az önkormányzat által alapított és tulajdonosi irányítása alatt működő költségvetési
szervekre, tulajdonában álló dolgokra, ingatlan és ingó vagyonra, továbbá a vagyoni értékű
jogokra, valamint a pénzügyi eszközökre, társasági részesedésekre.
II.

Fejezet

Az önkormányzati vagyon
2.§
(1) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.
(2) Az önkormányzat törzsvagyona pedig forgalomképtelen törzsvagyonból és korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonból áll.
Törzsvagyon
3.§
(1) Az önkormányzat kizárólag a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján határozza meg a
forgalomképtelen törzsvagyon körét.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek:
a) műemlék jellegű ingatlanok, emlékművek,
b) köztemető,
c) a középületek,
d) az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratában szereplő vagyon,
e) sportpályák, sportcélú létesítmények,
f) minden olyan vagyon, amelyet törvény, vagy az önkormányzat képviselő-testülete
rendeletével korlátozottan forgalomképes nemzeti vagyonnak minősít.
(3) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon csak az önkormányzat képviselő-testületének
döntése alapján idegeníthető el.
Üzleti vagyon
4.§
(1) Az a forgalomképes önkormányzati vagyon, ami nem tartozik a törzsvagyon körébe.
(2) Az üzleti vagyon csak az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján
idegeníthető el.
A vagyongazdálkodás alapelvei, a vagyonleltár, a vagyon nyilvántartása
5.§
(1) Az önkormányzati vagyon alapvető rendeltetése elsősorban a közfeladatok ellátásának
biztosítása, amellyel felelős módon, átláthatóan és költségtakarékosan kell gazdálkodni.
Törekedni kell a vagyon értékének megőrzésére, az állagvédelemre, valamint a vagyon
értéknövelő használatára, hasznosítására és gyarapítására. A vagyongazdálkodás alapelveit a
nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról a jogszabályokban
meghatározottak szerinti nyilvántartást kell vezetni. A vagyonleltár az önkormányzat
tulajdonában meglévő vagyon állapot szerinti kimutatása, melynek célja az önkormányzati
vagyontárgyak tételes kimutatása.
(3) A vagyonleltárt az éves költségvetési beszámolóhoz, zárszámadáshoz csatolva az
önkormányzat képviselő-testületének kell bemutatni, melyben a törzsvagyont elkülönítetten
kell szerepeltetni, és ki kell mutatni az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket.
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III.
Fejezet
Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlása
6.§
(1) A forgalomképtelen törzsvagyon hasznosításáról, elővásárlási jog gyakorlásáról,
telekmegosztásról, telekösszevonásról a képviselő-testület dönt.
(2) A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzéséről elidegenítéséről,
átruházásáról, megterheléséről, gazdasági társaságba vagy alapítványba történő beviteléről, a
képviselő-testület dönt.
(3) Az üzleti vagyon ingatlan és ingó tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
tulajdonosi jogokat. Az üzleti vagyon elidegenítéséről minden esetben a képviselő-testület
dönt, az erre vonatkozó szerződést pedig a polgármester írja alá.
(4) Az (1)- (3) bekezdés rendelkezéseit csak az 1.000.000.- Ft értékhatárt meghaladó
önkormányzati vagyon értékesítések, vagyon hasznosítások esetében kell alkalmazni. Az
1.000.000.- Ft alatti vagyon értékesítése, hasznosítása a polgármester hatásköre.
(5) A képviselő- testület döntését követően a szerződés megkötésére minden esetben a
polgármester jogosult.
Az önkormányzati vagyon értékének megállapítása
7.§
(1) A vagyon értékének megállapítására a nettó beszerzési érték alapján kerül sor. Ha a
szerződés tárgya több vagyontárgy (vagyontömeg) a rendelet értékhatárra vonatkozó
rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az irányadó.
(2) Értékesítéskor a vagyon értékét ingatlan esetében értékbecslés útján kell meghatározni,
ingó vagyontárgy értékét csak az 1.000.000.- Ft-ot meghaladó értékű vagyontárgy esetében
kell értékbecslés útján meghatározni.
(3) A szerződés megkötésére a polgármester jogosult.
Az önkormányzati vagyon ingyenes, vagy kedvezményes átruházása, követelés
elengedése
8.§
(1) Az önkormányzati vagyont ingyenesen, vagy kedvezményesen átruházni a képviselőtestület döntése alapján az alábbi esetekben lehet:
a) meghatározott céllal, más önkormányzatnak,
b) kötelezettségvállalással, közérdekű célra,
c) közalapítvány javára, alapítvány rendeléssel.
(2) Az önkormányzat csak az alábbi esetekben mondhat le részben vagy egészben
követelésről a képviselő- testület egyedi döntése alapján:
a) csődegyezségi megállapodásban,
b) bírói egyezség keretében,
c) felszámolási eljárás során- ha a felszámoló tájékoztatása alapján az nem térülne meg,
d) ha a követelés igazoltan csak veszteséggel érvényesíthető,
e) ha a követelés dokumentumokkal hitelt érdemlően alátámasztva behajthatatlannak minősüla behajthatatlanság tényének megállapítása mellett,
f) ha a kötelezettje vagy annak örököse, jogutódja nem lelhető fel, s ez dokumentumokkal
hitelt érdemlően alátámasztható.
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Felajánlott vagyon elfogadása
9.§
(1) Az önkormányzat ingyenes, vagy kedvezményes vagyonszerzése esetén 500.000.- Ft
értékhatárt meghaladóan függetlenül a vagyon típusától (ingó, ingatlan, készpénz) kizárólag a
képviselő-testület döntése alapján fogadhatja el.
(2) Ha a vagyonról az önkormányzat javára lemondtak, csak abban az esetben fogadhatja el,
ha képes az azzal járó kötelezettségek teljesítésére. Az (1) bekezdésben meghatározott
értékhatár esetében pedig a képviselő-testület döntése szükséges.
(3) Minden más esetben a vagyon elfogadásáról a polgármester dönt.
A képviselő testület további döntési jogosultsága
10.§
(1) A képviselő-testület hatáskörébe tartozik az alábbi döntések meghozatala:
a) az önkormányzat tulajdonát képező vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe
való besorolása (forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, üzleti vagyon)
b) gazdasági társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre kijelölése, valamint
pénzbeli és apport befektetése tárgyában,
c) ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történő kijelölése,
d) hitel felvétele, ahhoz vagyoni fedezet biztosításáról,
e) gazdasági társaság alapítása,
IV.
Fejezet
Záró rendelkezések
11.§
(1)
E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon az
önkormányzat vagyonáról, és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2007.(XI.12.)
önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Bucsa, 2014. június 18.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2014. június 19.
Dr. Nagy Éva
jegyző
5. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Közép- és Kelet-európai
Történelmi és Társadalomkutatásért Közalapítvány által kiírt, az első világháború történelmi
emlékeit őrző emlékművek, rendbetétele, renoválása helyreállítása témában pályázatot írt ki.
A pályázatot helyi önkormányzatok is beadhatják, a beadási határidő 2014. december 31-ig
folyamatosan. A pályázat előfinanszírozott, 100 %-os támogatottságú, és a testületnek
jóváhagyó döntést kell hoznia a pályázat benyújtásáról.
Kéri, hogy kezdjenek el erről gondolkodni, hogy milyen felújításra nyújtson be az
önkormányzat pályázatot.
A másik pályázat egy július 2-án megjelenő KEOP-os pályázati lehetőség, ami kulturális
intézmények felújítását teszi lehetővé. Javasolja, hogy a Közösségi Ház, és a mozi épületét
célozzák meg ezzel a felújítási pályázati lehetőséggel.
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Előzetesen felméretné az épületet egy mérnökkel, ami elkészítené azokat az előzetes
dokumentumokat, amelyek a pályázat benyújtásához feltétlen szükségesek.
A pályázatban a megújuló energia felhasználását is be kell tervezni.
Ez a pályázat egy olyan lehetőség, amely felújítással átalakítással hosszú távra megoldanák a
Közösségi Ház és a mozi épülete eddig problémáit, hiányosságait.
Van egy másik, kisebb léptékű pályázat kizárólag önkormányzati épületek használati
melegvíz, illetve napelemmel való ellátása. Vagy az egyiken, vagy a másikon lehetne indulni.
Abban az esetben, ha az óvoda épületénél ezt a pályázatot a társulás nyújtaná be, akkor talán
részt vehetnének mindkét részen. Bárhogyan is alakul azért tájékoztatta a képviselő-testületet,
mert a pályázat 100 %-os támogatottságú, és július 2-án már rögzíteni kell a pályázatot. A
megkapott terveket, előzetes kalkulációt meg fogja küldeni a testület tagjai részére.
Dr. Serester Zoltán képviselő: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Dr. Kelemen Katalin
háziorvos, Ecsegfalva község háziorvosa elhalálozott, temetése 2014. június 28-án szombaton
lesz. A továbbiakban mint háziorvosnak lépéseket kell tennie arra vonatkozóan, hogy ki lesz a
helyettese, mivel hosszú évek óta néhai Kelemen doktornő látta el a helyettesítést, illetve
egymást helyettesítették.
Kláricz János polgármester: Sajnálja, és a képviselő-testület nevében őszinte részvétét fejezi
ki a gyászoló család számára.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése?
Megköszönte a hozzászólásokat és mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a
képviselők aktív részvételét és az ülést 16,30 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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