Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
295-14/2020. ikt.sz.
14. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. október 28-án (szerdán)
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.
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 Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
3./ A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
4./ A 2021. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú
projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése,illetve eszközbeszerzése
költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
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Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6tagja 6igen 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.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor képviselő: Örömmel látja, hogy a Swietelsky Magyarország Kft.-vel az
adósság rendezés megtörtént, a kft az önkormányzat felé a tartozását rendezte.
Földesi Györgyné képviselő: A munkatervhez képest nagyon sok mindent nem tárgyaltak
meg, többek között az októberi ülésen a 2021. évet megalapozó intézményi struktúrák
megtárgyalása sincs napirenden. Megkérdezte, hogy ez mikor kerül megtárgyalásra?
A diák munkáról a kért anyagot, meg is kapták. Egyértelmű, hogy az adott munkaterületeken
mit végeztek a diákok, a kertészetben, a védőnői szolgálatnál. De már többször felvetette,
hogy a 40 diák a nyáron például lefesthette volna a temetőnél a fakerítést, a községben az
árkoknál lévő korlátokat, stb.
A Széchenyi utcai felajánlott ingatlannal kapcsolatosan a múlt testületi ülésen foglalkoztak.
Megkérdezte azzal kapcsolatban történt-e előre lépés?
A 2020. július 30-i jegyzőkönyvet elolvasva, az akkori ülésen kérdezte, hogy ki volt a
kivitelező a Bocskai utcai iskola kerékpár tárolójának készítésénél. A lényeg a Bocskai utcai
iskola. A jegyzőkönyvben csak a Bocskai utca szerepel. Maguk között ugyan tudják, hogy az
iskoláról van szó, de egy kívülálló nem, és ez fontos. Akkor is megkérdezte, hogy ki volt a
kivitelező.
Polgármester úr azt mondta a múlt testületi ülésen is, hogy segítettek az iskolának.
Közmunkások dolgoztak ott és az iskola műszaki embere. Ez hogyan lett elszámolva, ki kapta
a jövedelmet?
A múlt testületi ülésen kérte, hogy a Szent István Lovagrendnek küldjenek egy köszönő
levelet. Megkérdezte, hogy ezt elküldték? Ugyan csak a múlt ülésen konkrétan mondta, hogy
2.000.000 Ft-ot a katolikus egyháznak is oda fognak adni. Ezt a testület elfogadta,
megszavazta. A jegyzőkönyvben mégis csak úgy szerepel, hogy segítjük. Holott ez
konkretizálva lett, amennyiben pályázatot nyernek és felújítás történik. A 2.000.000 Ft nem
szerepel.
A kamion október 23-án is a parkban parkolt. A kijelölt kamionparkoló helyet megnézte, ott
volt hely. Hat év után sem tudja elérni, hogy ez rendezve legyen.
A sportpályánál látta, hogy az aszfalt összegyűlt, de észrevehető, hogy egy helyről elkerült, de
nem az útépítők vitték el. Egy a virágbolt sarkához is került, de a fentebbi részeken bárki
megnézheti, hogy nagyobb lyukak vannak. Ez évek óta így megy. Ahol megállnak a
kamionok a kocsmák előtt nagy kátyúk képződnek. Erre megoldást kell találni, hiszen közeleg
a tél. Az októberi munkatervben ennek a problémának a megtárgyalása is szerepel, az utak
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bejárása. Szeretné jelezni, hogy az utakat bejárta, és tájékoztatásul elmondja, hogy több
helyen is probléma van az utakkal, már most javítani szükséges.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólást képviselő asszonynak. Szeretne
reagálni az elhangzottakra. A főúton jelzett problémák a közútkezelők hatáskörébe tartoznak,
mellette a padka szét van taposva. A mart aszfaltból a közútkezelőktől kaptak egy nagyobb
mennyiséget, ami a József Attila utca végére lett lerakodva. A közútkezelőknek többször
jelezték, hogy az érintett szakaszokon a padkákat nem föld feltöltéssel, hanem gépkocsik által
terhelhető területté próbálják meg kialakítani.
Ígéretet kaptak rá, de a gyakorlatban sajnos nem halad ez a dolog. Ha a képviselő társak
felhatalmazzák rá, akkor a problémás szakaszokat saját kivitelezésben 15-20 cm-es
feltöltéssel kijavítanák. Erre fel tudják használni a bedepózott zúzalék anyagokat és a kapott
mart aszfaltot.
A kamion parkolóval kapcsolatban javaslata van arra vonatkozóan, hogy helyezzenek ki egy
figyelmeztető táblát a park két szakaszához, amin megfogalmazzák, hogy milyen szerelvény
esetében tilos a parkolás. A térfigyelő kamerák közül az egyiket, pedig fókuszáltan oda fogják
irányítani. Erre a műszaki lehetőség adott.
A katolikus templom támogatásáról volt szó, lehet, hogy az összeg nem került a
jegyzőkönyvbe, de maga a testület kinyilvánította támogatási szándékát. Erről nem készült
határozat, hiszen nem arról volt szó, hogy a támogatást most odaadják, hanem arról. hogy
2.000.000 Ft-ig a katolikus egyházat is tudják támogatni a felújítási céljuk eléréséhez.
Határozatot akkor kellene hozni ez ügyben, ha már látnak konkrétumokat. Az utolsó napirendi
pontban a bejelentéseknél erről még szeretne beszélni. Az idei költségvetést a járványügyi
helyzet miatt már nem tudják terhelni, de a jövő évi költségvetésnél ez szem előtt lesz tartva.
A Bocskai utcai iskola biciklitároló kivitelezésénél a munkaügyi hivatal a KLIK-nek fizetett.
A nyári karbantartási munkákba az önkormányzat besegít. Ez történt most is. Az építő
anyagot a KLIK biztosította, az igazgató asszony kérésére nyújtott az önkormányzat
segítséget munkaerő formájában. Maga a kivitelezés nem egy megrendelt munka volt, hanem
az iskola döntötte el, hogy nyári karbantartás keretében igény van a biciklitároló
megvalósítására.
A Széchenyi utcával kapcsolatban még várják az ügyvéd úr válaszát, addig nem tudnak
előrébb lépni. Ha van ezzel kapcsolatban egyéb felvetés, amit még tolmácsolni szeretnének,
ügyvéd úrnak szívesen jelez neki.
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.
A diákmunkások, hogy konkrétan milyen jellegű munkát végezzenek, ezt a két javaslatot az
idei évben már nem lesz lehetőség megvalósítani. Ha jövő évben lesz diákmunka élni fog a
javaslattal.
2021. évi költségvetéssel kapcsolatos tervezési folyamattal kapcsolatban elmondaná, hogy
mihelyt minden rendeleti szintű anyag a rendelkezésükre áll tárgyalni fogják. Jellemző, hogy
szeptemberben már megszületnek azok a kormányzati döntések, amelyek alapján az
önkormányzatok tervezni tudják a jövő évi költségvetésüket. Jelenleg ezek a kormányzati
döntések nem állnak még rendelkezésre. Szerencsére a döntések hamar megszületnek, ezért
remélhetőleg még az idei évben dolgozni tudnak vele a testülettel.
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Dr. Nagy Éva jegyző: Ez a napirendi pont a munkatervben az októberi ülésre azért került fel,
mert a társulásnak a megszüntetése már jó ideje szóban forog. Annak a vonulata, hogy mikor
lenne időszerű megszüntetni a társulást év elején még úgy tűnt, hogy év végére datálható.
Gondolati szinten ezzel foglalkozva volt. Minden az EFOP-os pályázatok elszámolásának a
függvénye. A vírus helyzet miatt ezeknek a pályázatoknak az elszámolása is kitolódott.
Kláricz János polgármester: A két nagy EFOP-os pályázat központilag 5 hónapos automatikus
csúsztatást eredményezett. Ebből kifolyólag a nyárra tervezett záró elszámolást 2020.
december 31-ig kell benyújtani. A társulást ebből kifolyólag idáig azért nem szüntették meg,
hogy ne bonyolítsa a támogatási szerződést és az egyéb elszámolási procedúrákat.
Dr. Nagy Éva jegyző: Abban maradtak, hogy talán jövő év februárjában tud dönteni a
társulási tanács a megszüntetés iránt. A megszűnést követő 6 hónap azaz augusztus 31-re
lehet a megszűnést datálni. Ez azért is célszerű, mert azt tudják, hogy van egy mini bölcsőde
projekt, aminek megnyitása körülbelül 2021. szeptemberre várható. Az óvoda intézményileg
tanév nyitás környékén tudja mozgatni a struktúráját, a konyha esetében pedig teljesen
mindegy a megszűnés időpontja. A megszűnést követően az intézményeknek ki kell alakítani
a működési struktúrájukat az önkormányzat fennhatósága alatt. A kincstárral már ezzel
kapcsolatban egyeztettek.
Kláricz János polgármester: A jövő évi költségvetést még az idén igyekeznek a képviselőtestület elé hozni.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a válaszokat. Nem sürgetni akar a Társulási
Tanács megszüntetésével kapcsolatban, csak nem szeretné, ha úgy járnának, mint a piaccal és
megcsúsznának vele.
A Petőfi utcánál látta, hogy az utca névtábla ki lett cserélve. A Kanizsai utcán és a Bocskai
utcán is ellenőrizni kellene az utcanév táblákat.
Azt megjegyezné még, hogy sem a múlt testületi ülésen, sem a mostani ülésen nem kaptak
pénzügyi jelentést a kötelezettségről és a követelésekről. Ezek nélkül nem lehet dolgozni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A jelentés itt van bent az ülésen, rögtön kiosztásra kerül.
Kláricz János polgármester: 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 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:
76/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat
Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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2.napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a Kóti Árpád Faluház
és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását.
Megkérdezte jegyzőasszonytól van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója?
Dr. Nagy Éva jegyző: Annyival szeretné kiegészíteni, hogy jogszabályi változások
következménye az Alapító Okirat mostani módosítása. A közalkalmazotti jogviszonyokat át
kell alakítani a Munka Törvénykönyve alapján történő foglalkoztatásokra.
Földesi Györgyné képviselő: Mivel törvény írja elő ezért nem is tudnak mást tenni.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő-testület tagjait van–e még valakinek
kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja aKóti Árpád Faluház és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
77/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat
Kóti Árpád Faluház és Könyvtárt Alapító Okiratának módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta, a Kóti
Árpád Faluház és Könyvtár módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
az előterjesztéshez mellékelt formában, elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az okiratok aláírására, és felkéri, hogy az alapító okirat módosítása miatt
szükséges intézkedéseknek a Magyar Államkincstár felé történő megtételéről gondoskodjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3.napirendi pont: A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár Szervezeti és Működési
Szabályzatának elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot,a Kóti Árpád Faluház
és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadását.
Megkérdezte jegyzőasszonyt kíván-e kiegészítést tenni?
Dr. Nagy Éva jegyző: Tavaly a Faluház megalakulását követően tárgyalta a testület a
Szervezeti és Működési Szabályzatot, de számos határozat, döntés nem született. A tavalyi
jegyzőkönyvben úgy szerepelt, hogy a testület megismerte és elfogadta a Faluház a Szervezeti
és Működési Szabályzatot. Erről kell, hogy szülessen egy új határozat. Maga a szabályzat
azzal módosult, hogy a közalkalmazotti törvény helyett a Munka Törvénykönyve által
meghatározott szabályokat kell alkalmazni.
Földesi Györgyné képviselő: Ez is szorosan kapcsolódik a törvényhez, egyértelmű, hogy el
kell fogadni. Annyit szeretne kérni a jövőben, hogy minden időben legyen megcsinálva, ne
visszamenőleg dolgozzanak.
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Harmati Gyula alpolgármester: Tavaly a szabályzatot a testület tudomásul vette, csak nem
volt róla szavazás, így határozat sem született.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselő társakat van-e még valakinek ezzel
kapcsolatban 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
Szabályzatának elfogadását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
78/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat
A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Kóti Árpád Faluház és
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
Harmati Gyula intézményvezető
Határidő: értelem szerint
4.napirendi pont: A 2021. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés
meghozatala
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a 2021. évi
folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés meghozatalát.
Megkérdezte a Gazdasági és Kulturális Bizottság elnökét van-e ezzel kapcsolatban
kiegészíteni valója?
Márki Tiborné elnök: A Gazdasági, Kulturális Bizottság elfogadta és a Képviselő-testület felé
is elfogadásra javasolja a folyószámla hitelkeret szerződés megkötését.
Kláricz János polgármester: A tegnapi bizottsági ülés után elmondaná, hogy a 30.000.000 Ftos hitelkeret fenntartása januártól, sajnos a megkésett elszámolások miatt szükségessé válik.
Évközben ezt a hitelkeretet lehet csökkenteni.
Megkérdezte van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a 2021. évi folyószámla hitelkeret megkötésével kapcsolatos döntés
meghozatalát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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79/2020. (X.28) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzat 2021. évi hitelkeret szerződésének
megkötésére
A Képviselő-testület nettó finanszírozási projektek biztonságos megvalósíthatósága
érdekében kéri a Takarékban Zrt-t, hogy 2021. január 1-jétől Bucsa Község
Önkormányzatával 30.000.000 Ft összegre szóló folyószámla hitelkeret szerződést kössön
2021. december 31. napjáig.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésével
kapcsolatos teendők ellátásával.
Felelős:
Kláricz János polgármester
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Határidő:
értelem szerint
5.napirendi pont: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése
Bucsán” tárgyú projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve
eszközbeszerzése költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a TOP-1.4.1-19-BS12019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt építési
vállalkozási szerződésének feltételes megkötése,illetve eszközbeszerzése költségnövekmény
kérelem benyújtásának megtárgyalását.
Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni
valója?
Márki Tiborné elnök: A bizottság megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testület felé is
elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Az anyagban még feltételesen szerepel, hogy a beérkezett
ajánlatok alapján költségnövekményt kell benyújtani. A beérkezett ajánlatok alapján nem lesz
szükség az eszközbeszerzéseknél költségnövekményt benyújtani. A kivitelezésnél viszont
látják, hogy 12.845.146 Ft költségnövekmény igény benyújtása válik szükségessé. A piac
esetében utólagosan tudták benyújtani a többlet költség iránti igényüket, most viszont
megfelelő ütemben tudnak eljárni. Így arról nem szükséges döntést hozniuk, hogy önerőből
finanszírozzák-e ezt az összeget, hanem ezt a közbeszerzési eredményt kell felterjeszteniük a
Békés Megyei Magyar Államkincstárhoz.
Földesi Györgyné képviselő: Ezt az előbb megszavazták, nem?
Kláricz János polgármester: Erről még nem döntöttek, most szeretné kérni a képviselőket,
hogy szavazzanak róla.
Megkérdezte van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde
építése Bucsán” tárgyú projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése,illetve
eszközbeszerzése költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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80/2020.(X.28.) Képviselő-testületi határozat
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008 azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú
projekt építési vállalkozási szerződésének feltételes megkötése, illetve eszközbeszerzése
költségnövekmény kérelem benyújtásának megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008
azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt feltételes közbeszerzési
eljárásának lefolytatását követően az alábbi döntéseket hozza:
I.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel Blaskó és Társa Bt
(5520. Szeghalom, Hunyadi u.1. szám) a feltételes Vállalkozási Szerződés megkötésére (az
igényelt költségnövekmény elnyert összegének függvényében).
II.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00008
azonosító számú „Mini bölcsőde építése Bucsán” tárgyú projekt költségnövekmény
iránti kérelem benyújtása iránt intézkedjen, és a Támogató döntést követően a
Támogatási szerződés módosítása ügyében eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket.
Szeretne mindenkit óvatosságra inteni a Covid-19 járvánnyal kapcsolatban. A településen
sajnos megjelent a vírus, egyértelműen kijelenthető, hogy jelen van a községben. Kéri, hogy
mindenki legyen óvatos és a szabályokat tartsa be. Ingatlanokra levetítve folyamatosan
kapnak információkat arról, hogy kiket érint a fertőzöttség, hatósági házi karantén. Az érintett
betegeket nem szabad megbélyegezni, mindenki próbáljon vigyázni magára.
Földesi Györgyné képviselő: Ha tudná, hogy kikről van szó, még óvatosabb tudna lenni. A
„megbélyegzés” szóval kapcsolatban nem ért egyet. Szó sem lehet ítélkezni valaki felett,
hiszen saját maguk sem tudhatják, mikor kapják el a vírust. Ezért is lenne jó tudni, hogy
esetleg melyik utcákat kerülje el.
Kláricz János polgármester: Ezt nem lehet behatárolni. Arra kér mindenkit, hogy csak olyan
helyekre menjen el, ahová feltétlenül szükséges. A közösségi oldalra kitett tájékoztatás célja
az volt, hogy megelőzzék a szóbeszédeket.
Márki Tiborné képviselő: Nyilván a községben élők látják, hogy jönnek-mennek a mentők, be
vannak öltözve, akik leveszik a mintákat.
Kláricz János polgármester: Ha most az önkormányzatnál pozitív tesztes lesz, az azt jelenti,
hogy az egész kollektívát karanténba küldik. Az önkormányzat nem állhat le, ez elkerülendő,
a jövő héttől osztott munkarendben fognak dolgozni a munkatársak.
Földesi Györgyné képviselő: Kikérte a 15.000.000 Ft leírásról az anyagot, fel is dolgozta.
Komoly problémákat talált benne, a leselejtezett eszközökről van szó. Szeretné ezt helyben
lerendezni, megbeszélni.
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Kláricz János polgármester: A kis értékű tárgyi eszközök idáig egyáltalán nem voltak
nyilvántartva. Ezek most azért kerületek felvételre most külön kérte a kincstár, hogy tételesen
felvételre kerüljenek, és a számszaki ellenőrzésük megtörténjen.
Amikor a szerszámokról beszélnek, megjegyezné hogy az önkormányzatnál nagyon sokáig
250 fős létszámban voltak a közfoglalkoztatottak, amikor eszközöket vásároltak, nem biztos,
hogy a minőségileg tartós szerszámokról van szó.
Földesi Györgyné képviselő: Megérti, hogy minden nyilvántartásba van véve, de az
hihetetlen, hogy a 2017-ben nagy mennyiségben vásárolt szerszámok már mind nincsenek
meg. A legtöbb hibát a közfoglalkoztatottak eszköz beszerzésénél talált. Ennek a
nyilvántartója a műszaki főelőadó. Ráadásul ő a selejtezési bizottság elnöke. Ez teljesen üti
egymást.
Kláricz János polgármester: Ez nem így működik. Ő nem a selejtezési eljárás elnöke, hanem ő
annak a selejtezési felületnek a felelőse. Minden területnek meg van a maga felelőse, amit a
selejtezési szabályzat ír elő.
Földesi Györgyné képviselő: Nem helyes, hogy az ellenőriz, akié a raktárkészlet.
Kláricz János polgármester: A selejtezési bizottságnak, meglátása szerint az a felelőssége,
hogy elfogadja azt, hogy azaz adott tétel selejtezhető-e vagy nem.
Dr. Nagy Éva jegyző: A szerepköröket nem az önkormányzat határozza meg, erre külön
szabályzat van.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint hibák vannak, akit részletesebben érdekel a
jelentés szívesen megbeszéli vele. Ebből okulni kell.
Kláricz János polgármester: Természetesen beszéljék meg az anyagot.
Megköszönte a hozzászólást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,15 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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