Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-15/2013. iktatószám
15. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11-én
(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila,
Harmati Gyula képviselők.
Távol maradt: Biró Endre, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné, Zsombok Gyuláné pénzügyi
főmunkatársak
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
valamint a pénzügyi munkatársakat Balázs Ferencnét, és Zsombok Gyulánét.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolta a meghívóban kiadott napirendi pontokat kiegészíteni még két napirendi ponttal:
Meghívóban kiadott napirendi pont:
1./ A szociális tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 17/2012.(XII.13.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének váltásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./
Bucsa
Község
szennyvízcsatornázása”
című
KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása
tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény közzétételével
indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságáról, a beérkezett
ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről
Előadó: Kláricz János polgármester
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4./ A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező
köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
Ülésen felvételre javasolt:
5./ Könyvtári érdekeltségnövelő pályázat benyújtása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A könyvtár berendezésének és a könyvtári könyveknek a Közösségi Házba történő
elhelyezése
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Az önkormányzat tulajdonában lévő HOS-707, és GGK-652 forgalmi rendszámú
gépjárművek értékesítése meghirdetésével kapcsolatos döntés
Előadó: Kláricz János polgármester
Az 5. napirendi pont a Bejelentések pedig a 8. lesz:
8./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: A szociális tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről
szóló 17/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a szociális tűzifára való
jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 17/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy egészítse ki szóban a napirendet.
Dr. Nagy Éva jegyző: Az előterjesztésben foglaltak szerint a rendelettel kapcsolatosan a
Békés Megyei Kormányhivataltól érkezett észrevétel, amely miatt a módosítást szükséges
elvégezni. Az önkormányzati rendelet a BM rendeletre hivatkozik a bevezető részben, de
hivatkozni nem lehet, csak törvényre, tehát a bevezető részből ennek ki kellett kerülnie. A
másik észrevétel pedig az volt, hogy a BM rendelet meghatározza a juttatható tűzifa
mennyiségének maximumát, az önkormányzati rendelet pedig tartalmazza az adható tűzifa
minimumát. Ez a jogbiztonsággal ellentétes, mert a lakos nem tudja eldönteni az adható tűzifa
mennyiségét. Így módosítani szükséges a rendeletet, vegyék ki a rendeletből a minimum
mennyiség meghatározását.
Ezek a változtatások technikai jellegűek, a rendelet lényeges tartalmi elemei nem változnak
meg.
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Kláricz János polgármester: Ha a képviselők a rendelet módosítását áttanulmányozták, kéri,
hogy kézfeltartással szavazzanak róla.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta.
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelet
a szociális tűzifára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 17/2012.(XII.13.)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Bucsa Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában kapott felhatalmazással élve, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
szociális célú tűzifaára való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 17/2012.
(XII.13.) önkormányzati rendeletet (Továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az Ör. 5.§ (2) bekezdését hatályát veszti.
2.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
Bucsa, 2013. április 11.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2013. április 12-én
Dr. Nagy Éva
jegyző
2./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének váltásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a döntést Bucsa
Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének váltásáról.
Előzetesen már több alkalommal szó volt róla testületi üléseken, hogy az önkormányzat
pénzintézetet váltana. A CIB Bankkal, mint az önkormányzat számlavezető pénzintézetével
való kapcsolatot, elsősorban a napi munka határozza meg, és az ész érvek mentén, nagyon sok
gondot okoz az, hogy a rutinfeladatok elvégzése miatt Békéscsabára kell utazni.
A legutóbb is öt dolgozó, majd hét dolgozó feleslegesen utazott el, mert valamilyen ok miatt
nem tudták véglegesen elintézni az önkormányzat számlaváltozását. Ez a rugalmatlanság a
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takarékszövetkezetnél nem volt jellemző. A pénzintézet váltás annak idején azért volt
szükséges, mert a takarékszövetkezet nem látta megalapozottnak az önkormányzatnak a
folyószámla hitelkerete nagyobb mértékének biztosítását, akkor merült fel az, hogy másik
pénzintézethez kell az önkormányzatnak fordulnia. A tavalyi évben az
adósságkonszolidációval kapcsolatosan az önkormányzat a CIB Bank irányába nincs
elkötelezve, sem folyószámla hitel kerete, sem jelzálogjog hitele nincsen. A váltás technikai
részét a pénzügyes kollegák leegyeztették a Magyar Államkincstárral. 30 nappal a
számlanyitás előtt be kell jelenteni a változást. Az az elképzelés, hogy 2013 június hónaptól
működne az a számlacsoport, amit az önkormányzat a takarékszövetkezetnél szeretne vezetni.
Az ezzel kapcsolatos adminisztráció nem lesz kevés, de nagyon sok kellemetlenségtől meg
fogja tudni menteni az önkormányzatot. Annak is utánajártak, hogy a váltás nem közbeszerzés
köteles, mert nem a számlaforgalom az, ami a közbeszerzés határát jelenti, hanem a
számlavezetési díjak, ami egy évben ha nem éri el a nettó 8 millió forintot, akkor nem
közbeszerzés köteles, így ezt egy egyszerű kiválasztással le tudják bonyolítani.
A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet írásos ajánlatát a képviselők megkapták, az
áttanulmányozhatták.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy jelenleg milyen kiadások vannak a pénz felvételekor, és ha
ezek megszűnnek, a költségek sem jelentkeznek.
A Takarékszövetkezetnél belső utalványt is használhat az önkormányzat így a befizetési
csekkek megvásárlása is megtakarítást fog eredményezni.
A BUCSA-ÉP Kft részéről is érdemes lenne a váltás, de erről a későbbi időpontban fognak
majd döntést hozni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor alpolgármester: Véleménye szerint az írásos előterjesztésben foglalt
anyagból is kitűnik, hogy megfelelő lenne a Takarékszövetkezet az önkormányzat
számlavezetésére. Előnyt jelent a kapcsolattartás a pénzintézettel. A technikai része lehet,
hogy nehéz lesz, de jó, hogy a CIB Bank sem gördít akadályt.
Kláricz János polgármester: Úgy látja, hogy a képviselők egyetértenek az elképzeléssel. Kéri,
hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni aki egyetért Bucsa Község Önkormányzata
számlavezető pénzintézetének váltásával, és 2013. június 1. napjától a Szeghalom és Vidéke
Takarékszövetkezetet jelöli ki, mint az önkormányzat számlavezető pénzintézetét.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
27/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetének váltásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2013. június 1.
napjától megváltoztatja Bucsa Község Önkormányzata számlavezető pénzintézetét.
2013. június 1. napjától a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet jelöli ki, mint
számlavezető pénzintézetet.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a CIB Bank Zrt-nél jelenleg fennálló szerződés
felmondásával kapcsolatosan eljárjon, és a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezettel
számlaszerződést kössön.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2013. június 1.
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3./ Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátása tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény
közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők
alkalmasságáról, a beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
szennyvízcsatornázása című, KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekthez
kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában, KÉ-19939/2012
számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos
közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők alkalmasságáról, a beérkezett ajánlatok
érvényességéről, érvénytelenségéről.
Az egyik országos legnagyobb mérnöki iroda adta be ajánlatát, akik meg tudnak felelni
minden előírásnak.
A Bíráló Bizottság megismerte az ajánlattevőket, vizsgálta az alkalmasságukat, meghozta
döntését, és ez alapján kell a képviselő-testületnek is döntést hoznia az alkalmasságról,
érvényességről és érvénytelenségről.
Az OVIBER pályázata volt az, amely a kritériumoknak megfelelt.
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 elfogadja az
OVIBER kft ajánlatát, azt érvényesnek nyilvánítja, és javasolja lefolytatni vele a
tárgyalásokat.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-2.1.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
ellátása tárgyában, KÉ-19939/2012 számon 2012. 12. 24. napján megjelent hirdetmény
közzétételével indított tárgyalásos közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők
alkalmasságáról, a beérkezett ajánlatok érvényességéről, érvénytelenségéről
A Képviselő Testület
1./ az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest,
Nagysándor József u. 6.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
2./ az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest,
Nagysándor József u. 6.) ajánlattevőt, a kizáró okok fenn nem állása illetve az ajánlattételi
felhívásban meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki és szakmai alkalmassági
feltételek alapján a szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja.
3./ az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (1054 Budapest,
Nagysándor József u. 6.) ajánlattevővel tárgyalás lefolytatását javasolja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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4./ napirendi pont: A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék
kezeléséről, a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.)
önkormányzati rendeletének módosításáról.
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a települési
kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági
szolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2013. január 1-je óta a képviselő-testületnek nincs díj
megállapítási jogköre, a díjat a közszolgáltató állapíthatja meg úgy, hogy a 2012.12.31-én
alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2 %-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat.
Az önkormányzat 2013. február 15. napján módosította a rendelet szilárd hulladékszállításra
vonatkozó díjtételeit, amelyre nem volt hatásköre, így a szilárd hulladék közszolgáltatás
díjának megállapítására vonatkozó rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni az
alaprendeletben.
A továbbiakban a díjakról való lakossági tájékoztatás a közszolgáltató feladata.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy kézfelemeléssel történő szavazással az előterjesztésbe
megküldött rendeletet elfogadni szíveskedjenek
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013. (IV.12.) önkormányzati rendelete
települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről,
a kötelező köztisztasági szolgáltatás igénybevételéről
szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés, 19. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában kapott
felhatalmazás alapján a község köztisztaságának fenntartása és védelme érdekében, a
települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező
köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2010.(IV.15.) önkormányzati rendeletét
(továbbiakban: Ör.) az alábbiakban módosítja:
1.§
(1) Hatályát veszti az Ör. rendelet 4.§ (2), (3), (4), (5), (10), és (11) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az Ör. 1. mellékletének 2./ pontja.
2.§
Záró rendelkezések
(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.
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Bucsa, 2013. április 11.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: Bucsa, 2013. április 12-én
Dr. Nagy Éva
jegyző
5. napirendi pont: A könyvtári pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosítása
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy lehetősége van az
önkormányzatnak pályázatot benyújtania könyvtári berendezések bővítésére, 2,5 millió forint
mértékben. A lehetőség azért is adott, mert az önkormányzat megállapodást kötött a Békés
Megyei Könyvtárral, és azon önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot akik igazolni tudják,
hogy a könyvtári szolgáltató területen bővítést eszközölnek. Javasolta, hogy székek,
tárgyalóasztalok, és szekrények beszerzésére nyújtson be pályázatot az önkormányzat.
A pályázati önerő biztosítására azonban döntést kell hozni. 1.093.030 Ft az az összeg, amely
az ajánlatot tartalmazza, és 10 % önerőt kell biztosítania az önkormányzatnak.
Előző testületi üléseken már említette, hogy költségmegtakarítás végett célszerű lenne a
könyvtárat átköltöztetni a Közösségi Házba, ahol két irodai szoba összenyitásával tudnának
helyet biztosítani a könyvtárnak.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a
könyvtári pályázat benyújtásával, az önkormányzat által vállalt önerő biztosításával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a könyvtári pályázat benyújtásához szükséges önerő biztosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti
Kulturális Alap Igazgatóságához, könyvtári bútorok (szekrények, asztalok, székek)
beszerzésére.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a beszerzés összköltségének 10 %-át, mint önerőt
Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja.
A pályázat benyújtásához szükséges regisztrációs szám: 841812182254.
Felhatalmazza Kláricz János polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan
eljárjon.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
6. napirendi pont: A könyvtár berendezésének és a könyvtári könyveknek a Közösségi
Házba történő elhelyezése
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést arról, hogy a
könyvtár berendezéseit, a könyveket áttelepítik a Közösségi Házba, a Kossuth utca 37. szám
alá.
Ezt a döntést költségmegtakarítás miatt kellene meghoznia az önkormányzatnak. A Közösségi
Házban a gázfűtést kiváltotta az önkormányzat egy aprítékos kazánnal, ezáltal a fűtés
remélhetőleg olcsóbb lesz.
A hely kialakításánál két iroda egybenyitására gondolt, valamint arra, hogy az előtérben ajtót
lehetne nyitni baloldalon, ami a kiszolgálást a jobb helykihasználást segítené.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal, hogy a
könyvtár berendezéseit, és a könyveket az önkormányzat a Közösségi Házban helyezze el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
A könyvtár berendezésének és a könyvtári könyveknek a Közösségi Házba történő
elhelyezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat
a könyvtári berendezéseket, és könyveket a Közösségi Házban helyezze el.
Felhatalmazza a polgármestert az áthelyezéssel kapcsolatos teendők ellátásával.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7./ napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő HOS-707, és GGK-652 forgalmi
rendszámú gépjárművek értékesítése meghirdetésével kapcsolatos döntés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, az önkormányzat
tulajdonában lévő HOS-707, és GGK-652 forgalmi rendszámú gépjárművek értékesítése
meghirdetését.
Javasolta, hogy valamely ingyenes felületen kerüljenek meghirdetésre az járművek, és a
testület hozzon döntést arról, hogy milyen áron, és hány hónapig legyenek meghirdetve a
kocsik.
Javasolta, hogy minimum700.000 Ft + áfa áron kerüljön meghirdetésre mindkét gépjármű.
Kérte a képviselőket, ha egyetértenek kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
a javaslatot, miszerint a HOS-707 forgalmi rendszámú, az önkormányzat tulajdonát képező
kistehergépjármű minimum 700.000 Ft + áfa áron kerüljön meghirdetésre, ingyenes hirdetési
felületen az interneten.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő HOS-707, és GGK-652 forgalmi rendszámú
gépjárművek értékesítése meghirdetésével kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
HOS-707 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése meghirdetéséről dönt, ingyenes
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internetes hirdetési felületen.
Az eladási ár 700.000 Ft + áfa minimum ár, azaz 889.000 Ft, ezen hirdetmény 3 hónapig
legyen aktuális.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte, hogy a GGK-652 forgalmi rendszámú Toyota platós
kistehergépjármű meghirdetéséről és értékesítéséről is hozzon döntést a testület.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a javaslatot,
miszerint a GGK-552 forgalmi rendszámú, az önkormányzat tulajdonát képező
kistehergépjármű minimum 700.000 Ft + áfa áron kerüljön meghirdetésre, ingyenes hirdetési
felületen az interneten.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2013.(04.11.) Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat tulajdonában lévő GGK-652 forgalmi rendszámú gépjármű
értékesítése meghirdetésével kapcsolatos döntés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő
GGK-652 forgalmi rendszámú gépjármű értékesítése meghirdetéséről dönt, ingyenes
internetes hirdetési felületen.
Az eladási ár 700.000 Ft + áfa minimum ár, azaz 889.000 Ft, ezen hirdetmény 3 hónapig
legyen aktuális.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
8. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdés, hozzászólás
még az üléshez?
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést
15,50 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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