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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

250-21/2022. ikt.sz. 

21. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. szeptember 29-én 

(pénteken) délután 13,45 órakor megtartott i nyilvános üléséről. 
 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Harmati Gyula alpolgármester, Faluházi Sándor 

Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők. 
 

Távol maradt: Földesi Györgyné, Fenyődi Attila képviselők 
 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi 

főmunkatárs 
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi főmunkatársat. 
 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van, hiányzik 2 fő. 

A határozathozatalban részt vesz 5 fő. 
 

Ismertette a napirendi pontokat:  

1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között megtett 

fontosabb intézkedésekről  

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

2./ Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat 

módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

3./ A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló 

8/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

               Dr. Nagy Éva jegyző 
 

4./ A Gyulai Tankerületi Központ által megküldött a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárainak véleményezése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

5./ Döntés pályázat benyújtásáról a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023 évi 

fordulójához 

 Előadó: Kláricz János polgármester 
 

7./ 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 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.    

 

1.napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 

ülés között megtett fontosabb intézkedésekről 

 
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatás a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között megtett fontosabb intézkedésekről. 

 

Szeretné az előterjesztést kiegészíteni azzal, hogy a Gyulai Tankerületi Központtal az 

önkormányzat megkötötte a szerződést az iskolások szállításával kapcsolatban a képviselő-

testületi döntésnek megfelelően nettó 300 Ft/km+áfa áron. 

 

A KEOP-2.2.4-15-2015-00003 azonosító számú „A Bucsa központú agglomráció 

szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése” című pályázat tekintetében a kivitelezési 

szerződés a Swietelsky Magyarország Kft-vel megkötésre került. 

 

Szeretné a képviselő társait tájékoztatni, hogy a közel múltban elhunyt Balogh Lászlóné 

nyugalmazott pedagógus, Bucsa Községért Díjazott. Néhai Balogh Lászlóné életútját ismerjük, 

a községben nagy tisztelettel adózunk előtte. Isten nyugosztalja! 

 

A falunap sikeresen lezajlott 2022. augusztus 13-án szombaton. 

A bizonytalan költségvetési tervre való tekintettel nem tervezi az önkormányzat idén 

megrendezni a szokásos Őszi vigadalom eseményt. A Kóti Árpád Faluház szervezésében 

viszont zajlanak a régóta tervezett események, jelenleg a Mobilitás Hét. 

 

Az emlékmű koszorúzása a határozatban szereplő időpontban megtörtént. 

 

A Lovász István Díj pályázati felhívására 11 tanuló nyújtott be pályázatot, mindenki jogosult 

volt a díjra, az átadást 2022. augusztus 29-én tartotta meg az önkormányzat a 11 fő díjazott 

egységesen 20.000 Ft pénzjutalmat kapott. 

 

Az önkormányzat még nem kapott gázszámlát, viszont a tegnapi Gazdasági és Kulturális 

Bizottsági ülésen Márki Tiborné képviselő társa már beszámolt az intézményének gáz ár 

változásáról, emelkedéséről. Az Önkormányzat viszont már most el kezd készülni a téli 

időszakra és vegyes tüzeléssel igyekeznek kiváltani a gázfűtést, minden olyan intézményben 

ahol csak lehet. Annak is vizsgálják a lehetőségét, hogy az orvosi és védőnői rendelőkben 

villanyáramos fűtéssel hogyan oldják meg a téli időszakot. A Kóti Árpád Faluház és Könyvtár 

intézményt valószínűleg időszakosan vagy csak egyedi esetekben nyitják majd ki. Ezekről az 

intézkedésekről jövő héten tárgyalnak az intézményvezetőkkel. 

 

A mai napon értesültek arról, hogy 2022. december 22. naptól 2023. január 9. napig igazgatási 

szünetet rendel el a kormány. Erről részletes tájékoztatást még nem kapott az önkormányzat. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  
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Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki egyetért a tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

között megtett fontosabb intézkedésekről. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

56/2022.(IX.29.) 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: Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének 

előirányzat módosítása, és a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község 

Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását, és a 2/2022. 

(II.15.) önkormányzati rendelet módosítását. 

Az írásban elkészült anyagot a képviselők megkapták, az anyagot a Gazdasági, Kulturális 

Bizottság tárgyalta.  
 

Kérte a bizottság elnökét szíveskedjen elmondani a bizottság véleményét.  
 

Márki Tiborné elnök: A Gazdasági, Kulturális Bizottság tárgyalta Bucsa Község 

Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetésének előirányzat módosítását, azt elfogadta, 

és a képviselő-testület felé is elfogadásra javasolta. 
 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált 

költségvetésének előirányzat módosítását, és a 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 

módosítását. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

 Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

11/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzat konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi 

konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint 

módosítja: 
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1. § 

A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„3. § 

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi konszolidált költségvetését az 1. melléklet 

szerint 1.115.237.883 forint költségvetési bevétellel, 1.115.237.883 forint költségvetési 

kiadással állapítja meg.” 

2. § 

A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 874.741.314 forint 

költségvetési bevétellel, 840.727.649 forint költségvetési kiadással, 228.185.243 forint 

finanszírozási bevétellel, 191.781.787 forint finanszírozási kiadással, 70.417.121 forint 

intézményfinanszírozással állapítja meg. ” 

3. § 

(1) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 

(2) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 

(3) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 

(4) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 

(5) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

(6) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 

(7) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 

(8) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 

(9) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 

(10) A Bucsa Község Önkormányzata 2022. évi konszolidált költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 

15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
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4. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatályba lépés napját követő napon 

hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2022. szeptember 29.  

 

  Kláricz János       Dr. Nagy Éva 

   polgármester           jegyző 

 

Kihirdetve: 2022. szeptember 30. 

                   Dr. Nagy Éva 

               jegyző 
  

3.napirendi pont: A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés 

feltételeiről szóló 8/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítása 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a szociális célú 

tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló 8/2021.(X.1.) 

önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Az idei évben 429 erdei köbméter lágylombos tűzifa vásárlására kaptak támogatást. Ez a tavalyi 

évhez képest valamennyivel kevesebb, viszont így is jelentősebb mennyiség. Az ezzel 

kapcsolatos döntéseket már meghozták. Most a szociális rendeletet szükséges módosítani. 

Véleménye szerint emelni kellene azon az összeg határon ami a jogosultsági kört növeli, a  

jelenlegi 200 %-ról 300 %-ra. Reményeik szerint így 20-30 %-kal nőne a jogosultak száma. 

Október első két hetében a kérelmeket a lakosok benyújthatják. Az erdészet jelezte, hogy 

november 15-e után tudja a települést szociális tűzifával kiszolgálni. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyivel nő a jogosultak köre? 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: 20-30 %-os növekedést remélnek, de az is lehet, hogy csak a szokásos 

szintet tudják tartani, mivel nőttek a bérek és a nyugdíjak is. Ha több lesz a jogosult viszont 

valamennyit csökkenni fog az egy háztartásra jutó fa mennyisége.  

 

Kláricz János polgármester: Lakossági felmérés volt barnakőszén igényre. Bíznak benne, hogy 

esetleg ez a felmérés egy későbbi program tervezete. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Nagyon sok megkeresés érkezett ezzel kapcsolatban a lakosság részéről. 

Fontosnak tartja elmondani, hogy ez csak igényfelmérés, más információ nincs ezzel 

kapcsolatban. Ennek ellenére biztatták a lakosságot, hogy töltsék ki a felmérést, lehet a 

későbbiekben ez mérvadó lesz. 
 

Kláricz János polgármester: Az intézményeket is felmérték ezzel kapcsolatban, hogy van-e erre 

alkalmas berendezésük és megfelelő szakember, aki fűthet. 
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 
 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés 

feltételeiről szóló 8/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosítását. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 
 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

12/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 

Bucsa Község Önkormányzatának a szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és 

az igénylés feltételeiről szóló 8/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Bucsa Község Önkormányzat 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 tüzelőanyagra való jogosultságról, és az igénylés feltételeiről szóló 8/2021.(X.3.) 

önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 

A szociális célú tüzelőanyagra való jogosultságról és az igénylés feltételeiről szóló 8/2021. (X. 

1.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(Szociális célú tüzelőanyagra, mint természetben nyújtott támogatásra való jogosultsága annak 

a szociálisan rászorult személynek állapítható meg:) 

„a) akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, és” 

2. § 

Ez a rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 
 

Bucsa, 2022. szeptember 29. 

 

   Kláricz János     Dr. Nagy Éva 

    polgármester          jegyző 
 

Kihirdetve 2022. szeptember 30. 

 

         Dr. Nagy Éva 

               jegyző 

4.napirendi pont: A Gyulai Tankerületi Központ által megküldött a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatárainak véleményezése 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a Gyulai Tankerületi 

Központ által megküldött a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 

véleményezését. Az előző évekhez képest a felvételi körzetben változás nincs. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a Gyulai Tankerületi Központ által megküldött a kötelező felvételt 

biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározását. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

57/2022.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat 

 A Gyulai Tankerületi Központ által megküldött a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák körzethatárainak véleményezése 

Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Gyulai Tankerületi Központ 

által a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (székhely: 

5527 Bucsa, Kossuth Lajos utca 61., OM 028343) 2023/2024-e tanévre vonatkozó felvételi 

körzethatárainak kialakítására tett javaslatát, mely a határozat mellékletét képezi.  

Határidő: 2022. október 15. 

Felelős: Kláricz János - polgármester  

 

 

5.napirendi pont: Döntés pályázat benyújtásáról a rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésére 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést pályázat 

benyújtásáról a rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére. 

 

A tegnapi bizottsági ülésen már tájékoztatta a képviselőket, hogy körülbelül 9.000.000 Ft az 

igényelt összeg. Maradt a tavalyi évről egy normatíva összeg ami nem került még 

visszafizetésre, aminek visszafizetésére december végéig kapott haladékot az önkormányzat, 

de ettől függetlenül visszafizetésre kerül. Ennek ellenére bíznak benne, hogy pozitív elbírálást 

kap a felrögzített pályázat. A konyha nyersanyag árai is jelentősen megemelkedtek, ezért a 

pályázatban az élelmezési számlákat rögzítettek fel, valamint egyéb közüzemi számlákat. A 

pályázatban megigényelt összeget nem biztos, hogy meg fogják kapni, de bármilyen összeg 

nagy segítség lesz a jövőben. Évek óta nem nyújtottak be ilyenfajta pályázatot, azóta jelentősen 

beszűkültek a lehetőségek. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a döntést pályázat benyújtásáról a rendkívüli önkormányzati támogatás 

igénylésére. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

58/2022.(IX.29.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés pályázat benyújtásáról rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi 

költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet 2.1.5. jogcímben foglaltak alapján 

támogatási igényt kíván benyújtani a Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóságához a 

települési önkormányzatok rendkívüli támogatására. 

A támogatás igénylés összeállítására és aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármester és a Jegyzőt. 

Határidő: 2022. szeptember 30. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

  Fábiánné Szabó Erzsébet pénzügyi ügyintéző   
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6. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023 évi fordulójához 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a  csatlakozást a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023 évi fordulójához. 

 

Ez egy időszerű döntés, amit szükséges meghozni. A pályázatban szereplő tanulók létszáma két 

fővel csökkent. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki elfogadja a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2023 évi fordulójához. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

59/2022.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2023. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati fordulójához a 

hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak 

támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

7. napirendi pont: Bejelentések 

Kláricz János polgármester: előterjesztette az utolsó napirendi pontot, a bejelentéseket. 

 

Juhász Sándor képviselő: Kora tavasszal említette, hogy kellene egy kandelábert beállítani a 

piac területére. Megkérdezte, hogy van-e előrelépés ebben az ügyben? 

 

Kláricz János polgármester: Jelenleg még nem található a piacon kandeláber. Ha jól emlékszik 

abban maradtak akkor, hogy egy gyámot és egy oszlopot kérni fognak. Ez meg is van. Ebben 

tudnak előre lépni. Úgy tudja, hogy van olyan kandeláberük, amely ebbe belekerülhet. Kéri 

képviselő urat, hogy a jövő hét folyamán keresse fel ezzel kapcsolatban.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Szondy utcába szeretné kérni, hogy töltsék fel kővel az utat, mivel 

a kukás autó nagyon megnyomta . 

 

Kláricz János polgármester: A markoló gépet szervizelni kell vinni, ezért előre nem tud ígérni 

semmit, mikor tudnak követ szállítani.  Amint a markológép újra üzemel általános kátyúzást 

fognak csinálni. 

 

Juhász Sándor képviselő: A kamera rendszer üzemel a településen? 
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Kláricz János polgármester: Tudomása szerint igen. 

 

Harmati Gyula alpolgármester: Szeretettel szeretné meghívni képviselő társait az Idősek 

Világnapja alkalmából szombaton tartandó eseményre. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a meghívást.  

Megkérdezte, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása? 
 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,10 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János               Dr. Nagy Éva  

polgármester      jegyző 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit  

        jegyzőkönyvvezető 


