Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-32/2013. iktatószám
32. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-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, Biró Endre,
Fenyődi Attila, Harmati Gyula Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán képviselő
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 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontok kiegészítését még három napirendi ponttal,
melyek a következők:
7./ Döntés a vidékfejlesztési miniszter 90/2013.(X.7.) VM rendelete szerinti támogatás
igénylésének bejelentéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Döntés saját forrás biztosításáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet alapján igényelhető
támogatáshoz
Eladó: Kláricz János polgármester
9./ Felkérés az Intézményi Tanácsba történő delegálásra
Előadó: Kláricz János polgármester
A 7. napirendi pont Egyebek pedig a 10. napirendi pont lesz.
Napirendi pontok:
1./ Döntés Bucsa Község Önkormányzata csatlakozásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen telkek értékesítése
Előadó: Kláricz János polgármester
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3./ „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos
BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó Közbeszerzési
Szabályzatának elfogadásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői
feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői
feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása és az eljárás dokumentációjának jóváhagyása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Egyebek
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal
kapcsolatosan.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához való
csatlakozásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést Bucsa Község
Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014.
évi pályázati fordulójához való csatlakozásról.
A pályázati felhívás szerint a képviselő-testületnek 2013. október 11-ig kell meghoznia
döntését arra vonatkozóan, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulóhoz kíván-e csatlakozni. A csatlakozás után ki kell írni a
pályázatot, az önkormányzat honlapján, hirdető tábláján.
A pályázók 2013. október 14 napjától november 15 napjáig adhatják be pályázataikat, a
pályázati dokumentációt elektronikusan és papír alapon is közzé kell tenni.
A bizottságnak 2013. december 14-ig kell meghoznia a döntését, valamint a pályázatok
eredményét 2013. december 20. napján kell közzé tenni.
A pályázatok elbírálása az önkormányzat által alkotott rendelet alapján történik.
A Képviselő-testületnek most egy szándéknyilatkozatot kell hozni arról, hogy csatlakozni
kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
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tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásra, valamint az elektronikus adatbázis használata
szóló Nyilatkozat aláírására.
A képviselő-testület részére készült az előterjesztésben egy kimutatás, ami a tavalyi évi
adatokat tartalmazza.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a csatlakozási szándékkal
egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
91/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés Bucsa Község Önkormányzatának a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2014. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozásra, valamint az elektronikus adatbázis
használata szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ napirendi pont. Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen telkek
értékesítése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen telkek értékesítését.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az AGRO-ZÖLDENERGIA Mezőgazdasági,
Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft azzal a kéréssel kerete meg önkormányzatunkat, hogy
vállalkozása szeretné megvásárolni az önkormányzat tulajdonát képező bucsai belterület 215,
216, és 218 helyrajzi számú beépítetlen telkeket.
Jelenleg a 102/2008.(06.27.) számú KT határozat szerint az önkormányzati tulajdonú
beépítetlen telkek eladási ára: 300 Ft/m2.
Ezek a területek a József Attila utca végén, illetve a vele kertszomszédos Zrínyi utca végén
helyezkednek el, logisztikailag körbejárhatók, a vállalkozás telephelyéül megfelelő szerepet
tudnának betölteni. Ezeket a területeket az önkormányzat beépíteni nem szándékozik, az adásvétel után a zöldfelület karbantartása is megoldódna.
A telkek eladási ára a következőképpen alakul: a bucsai 215 helyrajzi számú ingatlan 1347m2
területű, 300 Ft négyzetméterenkénti árral = 404.100 Ft, a bucsai 216 helyrajzi számú
ingatlan 1341 m2 területű 300 Ft négyzetméterenkénti árral 402.300 Ft, a 218 helyrajzi számú
ingatlan 1353 m2 300 Ft négyzetméterenkénti árral = 405.900 Ft, Összesen: 1.212.300 Ft.
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Biró Endre képviselő: Megkérdezte, hogy mivel foglalkozik a cég, illetve megjegyezte, hogy
az előterjesztéshez képest pontosítsák a cég nevét, mert egyben írva van helyesen az AGROZÖLDENERGIA Mezőgazdasági, Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft neve.
Kláricz János polgármester: Az AGRO-ZÖLDENERGIA Kft mezőgazdasággal,
növénytermesztéssel foglalkozó cég, hibridkukoricát termelnek. A cég neve pontos leírására
nagyobb gondot fognak fordítani a későbbiekben, a cégkivonat alapján fogják a cég nevét a
jegyzőkönyvben is, és az adásvételi szerződésben is rögzíteni.
Fenyődi Attila képviselő: A cégnek elég komoly gépparkja van, és komoly gazdálkodást
folytatnak.
Kláricz János polgármester: Amennyiben telephelyet alakít lehetőség nyílik arra, hogy
iparűzési adóját is megosztva fizesse meg a későbbiekben. Hosszú távon csak előnyt jelent ez
az önkormányzatnak, nem beszélve arról, hogy az általuk termelt növény kultúrák több
munkát biztosítanak a helyi lakosoknak. Sajnos ez a helybéli gazdák esetében nem elterjedt.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendel el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a bucsai 215.
helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező beépítetlen telek eladásával,
1347 m2 területű, 300 Ft négyzetméterenkénti áron, összesen: 404.100 Ft-ért, azaz
négyszáznégyezeregyszáz forintért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
92/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a bucsai 215. helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező
beépítetlen telek eladásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonában lévő bucsai
215. helyrajzi számú 1347 m2 területű beépítetlen telket, négyzetméterenként 300 Ftért, 404 100 Ft-ért, azaz négyszáznégyezer-egyszáz forintért az AGROZÖLDENERGIA Mezőgazdasági, Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhelye:
1148. Budapest, Róna út 35. III. em. 15. cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám:
13870195-2-42, képviseletében eljáró személy: Bereczki Attila ügyvezető) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésével.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért a bucsai 216. helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező
beépítetlen telek eladásával, 1341 m2 területű, 300 Ft négyzetméterenkénti áron, összesen:
402.300 Ft-ért, azaz négyszázkétezerháromszáz forintért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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93/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a bucsai 216. helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező
beépítetlen telek eladásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonában lévő bucsai
216. helyrajzi számú 1341 m2 területű beépítetlen telket, négyzetméterenként 300 Ftért, 402 300 Ft-ért, azaz négyszázkettőezer-háromszáz forintért az AGROZÖLDENERGIA Mezőgazdasági, Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhelye:
1148. Budapest, Róna út 35. III. em. 15. cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám:
13870195-2-42, képviseletében eljáró személy: Bereczki Attila ügyvezető) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésével.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért a bucsai 218. helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező
beépítetlen telek eladásával, 1353 m2 területű, 300 Ft négyzetméterenkénti áron, összesen:
405.900 Ft-ért, azaz négyszázötezerkilencszáz forintért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a bucsai 218. helyrajzi számú Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező
beépítetlen telek eladásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonában lévő bucsai
218. helyrajzi számú 1353 m2 területű beépítetlen telket, négyzetméterenként 300 Ftért, 405 900 Ft-ért, azaz négyszázötezer-kilencszáz forintért az AGROZÖLDENERGIA Mezőgazdasági, Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft (székhelye:
1148. Budapest, Róna út 35. III. em. 15. cégjegyzékszám: 01-10-041004, adószám:
13870195-2-42, képviseletében eljáró személy: Bereczki Attila ügyvezető) részére.
A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert az adásvételi
szerződés megkötésével.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: „Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott
projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alapra
történő pályázat benyújtására szóló döntést.
A Társulás a BM EU Önerő Alapra benyújtotta a pályázatot, mivel a határidők nagyon
szorosak voltak. Így utólag, majd hiánypótlással fogják az önkormányzati KT határozatokat
beküldeni. A Társulás Munkaszervezete által elkészített összegzést a képviselők megkapták,
azt áttanulmányozhatták. Az önkormányzatoknak a 2014. évi és a 2015. évi költségvetésébe
kell betervezni azokat az összegeket, amelyekről most a testület meghozza a döntését.
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Ha most az idén nem sikerül a pályázaton sikeresen részt venni, akkor jövőre, de ezek a
pályázati források kb. másfél év múlva befolynak az önkormányzatokhoz.
Nem lehet tudni pontosan, hogy ez a projekt a víztisztításos program, vagy az Aradi
vízátvezetéses?
Faluházi Sándor alpolgármester: Azt az információt hallotta, hogy remény van arra, hogy újra
pozitívan állnak az Aradi vízátvezetéshez, és ezen a programon Gyula város tevékenykedik.
Ha víztisztításos technológia lesz, akkor nem elég csak az arzén szűrés, hanem a bórt is
kezelni kell.
Kláricz János polgármester: Egyetért, és sajnos nagyon igaz ez a szomszédos Kertészsziget
községre, ahol nagyon magas az ivóvíz bór tartalma.
Hamarosan be fog indulni a községben elhelyezett ivóvízkonténerből való vízvételezés. Ez a
lakosság részére az ivóvíz vételezését nem csak egy időintervallumban teszi lehetővé, mint
most a lajtos kocsiktól, hanem bármikor amikor a lakosnak szüksége lesz rá, ivóvizet
vételezhet.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a „Békés Megyei
Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos BM EU Önerő Alapra
történő pályázat benyújtásával.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos
BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a „Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program” című támogatott projekt [Támogatási szerződés megkötésének időpontja:
2013. szeptember 26.] önerejének igazolását, az alábbiak szerint.
A projekt címe, a pályázati anyagban megjelölttel összhangban:
Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program
Pályázati azonosító jel: KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009
A projekt megvalósítási helyszíne: Békés, Csongrád, és Hajdú-Bihar megye
A pályázati konstrukció száma: KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvízminőség-javítás
A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható nettó összköltsége a Támogatási
szerződéssel megegyezően: 29.548.722.250,- Ft
A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének a 87,430198 % -a, de
legfeljebb 25.834.506.370,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész [hatvanhat önkormányzat]
mindösszesen: 3.714.215.880,- Ft, mely összegre a 19/2013.(V.22.) BM rendelet 2.
mellélete szerint a „KÖZÉP-BÉKÉSI TÉRSÉG” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás [Gesztor: Békéscsaba Megyei Jogú Város] az önkormányzatok nevében
pályázatot nyújtott be (EBR42 önkormányzati információs rendszer 2013. szeptember 26.
– postázás október 02.) a saját forrásra, a BM EU Önerő Alap támogatás 100 % -ára.
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1. Bucsa Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati önrész összegét a 2014. és 2015. évi költségvetési rendeletében
elkülöníti.
Az önkormányzatra jutó
2014. év
2015. év
összes saját forrás (forint)
Bucsa
Község
Önkormányzata

12 256 912

4 376 923

7 879 989

2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza Kláricz
polgármestert a pályázat aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester

János

4./ napirendi pont: „Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-20120009 azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot a „Bucsa község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projekttel
kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadásáról.
A Közbeszerzési Szabályzatot már az elkészítették az előző KEOP-os pályázathoz is, de most
ezt a szabályzatot aktualizálni kell, és újra jóváhagyni.
Megkérdezte a képviselőket, hogy átolvasták-e, egyetértenek-e a szabályzattal.
Nagyon sokszor változik a közbeszerzési törvény, azt lekövetve készült el a Közbeszerzési
Szabályzat is. A Közreműködő Szervezet is felülvizsgálta a Szabályzatot, és előzetesen azt
elfogadta.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek hozzászólása?
Mivel több kérdés nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
„Bucsa Község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú
projektre vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatot.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
96/2013.(X.10) Képviselő-testületi határozat
„Bucsa község szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009
azonosítószámú projekttel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokra vonatkozó
Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
Bucsa
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
„Bucsa
Község
szennyvízcsatornázása” című KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú projektre
vonatkozó Közbeszerzési Szabályzatát a mellékletben található formában és tartalommal
jóváhagyja
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
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5. napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében
Bucsa község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének és
szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú
nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás Bíráló Bizottság tagjainak megválasztását.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az előző bizottság összetételéhez hasonlóan egy pénzügyes,
egy műszaki szakmai oldalon dolgozó munkatárs, és egy jogász képezte a Bíráló Bizottság
tagjait. Így Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat, Ifj. Gyarmati Imre műszaki tanácsost,
illetve a Lucsik és Társa Kft-től a Dr. Kátay Tamást javasolja a Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztani.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a javaslatot, és
Balázs Ferencnét, Ifj. Gyarmati Imrét, és Dr. Kátay Tamást a Bíráló Bizottság tagjai közé
megválasztja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
97/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak
megválasztása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjainak
1. Balázs Ferencnét
2. Ifj. Gyarmati Imrét
3. Dr. Kátay Tamást
megválasztja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester szünetet rendel el.
A Képviselő-testület 16 óra 25 perc kezdettel szünetet tart, míg a Bíráló Bizottság
ülésezik.
Szünet
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Az ülés 17,00 órakor folytatódik.
Kláricz János polgármester a szünetet bezárja, és előterjeszti a hatodik napirendi pontot.
6. napirendi pont: A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében
Bucsa község szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindításáról és az eljárás
dokumentációjának jóváhagyása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének és
szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú
nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás megindításáról és az eljárás dokumentációjának jóváhagyását.
Már régebben is szó esett arról, hogy mindannyiuk érdeke, hogy minél gyorsabban
lebonyolódjon a kivitelező közbeszerzési eljárása, kiválasztása. Ennek érdekében egy előzetes
egyeztetés került lefolytatásra a Közreműködő Szervezet bevonásával. Két alkalommal,
elektronikus levélben foglalt hiányosságokra, észrevételekre hívták fel az önkormányzat
figyelmét, és ezek a pontok kerültek módosításra.
Ezzel az önkormányzat a lehető legrövidebb idő alatt képes az kiválasztási eljárást
lebonyolítani. Az ajánlattételi dokumentáció is volt a Közreműködő Szervezet ellenőrzése
alatt.
A részvételi felhívás azt a szakmai kompetenciákat tartalmazza, hogy kik azok, akik
pályázhatnak erre a beruházásra. Az inkább műszaki részeket tartalmaz, még a specifikusabb
részeket az ajánlattételi felhívás tartalmazza. Az ajánlattételi felhívás csak alapvető
technológiákat tartalmaz. Fontos a gyors és precíz kösz beszerzés lefolytatása. Nagyon
szigorú dátumok vannak, nemcsak a kivitelezésnek, de már az elszámolásnak is meg kell
lenni 2015. év elejére.
Faluházi Sándor alpolgármester: A próbaüzemeltetésre hat hónap van, arra is elegendő idő
lesz?
Kláricz János polgármester: Az engedélyezési eljárást nem befolyásolja véleményem szerint.
Fontos, hogy a telep területét a betakarítást követően birtokba vegyük. Közeljövőben a terület
kimérésre kerül, a közbeszerzést követően azonnal megkezdhető a beruházás.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor alpolgármester: A kötbér mértékével kapcsolatosan kérdezett, ami 150 ezer
forint/nap. Ennél van jobb ajánlat, de ki részére jó ez az ajánlat?
Kláricz János polgármester: Az eljárás szigorú szabályozások mentén bonyolítható le. Abban
a kötbér mértéke is meghatározott. Megjegyezném, hogy esetünkben az idő szűkössége miatt
nem lenne szerencsés, ha a kivitelező irányába kötbérfizetési igényt kellene érvényesíteni.
A közreműködő szervezet (KSZ) intézményi rendszerében történt átszervezések miatt két
hónapot csúszott az anyagok előminősítése. Remélem, hogy a KSZ javaslatinak köszönhetően
ezt az időt behozzuk az éles közbeszerzési eljárás alatt.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a KEOP-1.2.0/09-112012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község szennyvíztisztító telepének és
szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú
nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárás megindításával és az eljárás dokumentációjának jóváhagyásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
98/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása és az eljárás
dokumentációjának jóváhagyása
1./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít.
2./ A KEOP-1.2.0/09-11-2012-0009 azonosítószámú pályázat keretében Bucsa község
szennyvíztisztító telepének és szennyvízcsatorna hálózatának tervezői és
generálkivitelezői feladatainak elvégzése tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény
közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás dokumentációját a melléklet
szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Kláricz János polgármester
Biró Endre képviselő távozik az ülésről, így a jelenlévő képviselők száma 6-ről 5-re, a
szavazatok számra is 6-ról 5-re csökken.
7. napirendi pont: Döntés a vidékfejlesztési miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendelete
szerinti támogatás igénylésének bejelentéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a döntést a
vidékfejlesztési miniszter 90/2013.(X.7.) VM rendelete szerinti támogatás igénylésének
bejelentéséről. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a rendelet a 2013. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről szól,
valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről,
amely igényre a korábbi évekhez hasonlóan ismételten lehetőséget kap az önkormányzat,
hogy a lakossági víz ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatást igényeljen.
A támogatás igénylésének új szabálya, hogy minden település önállóan az adatokat tekintve a
szolgáltatóval együttműködésben készíti el a pályázatát 2013. október 15. napjáig,
elektronikusan az ÖNEGM rendszerben kell rögzíteni, és papír alapon a Magyar
Államkincstár részére kell megküldeni.
Az önkormányzatnak a rendelet mellékletében szereplő mellékletek közül az 1. 6. 7.
nyilatkozatokat kell megküldeni, a szolgáltató pedig az 5. nyilatkozatot teszi meg.
A támogatásról 2013. december 2. napjáig a miniszter dönt.
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Javasolja a pályázat benyújtását.
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 egyetért a
vidékfejlesztési miniszter 90/2013.(X.7.) VM rendelete szerinti támogatás igénylésének
bejelentésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
99/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a vidékfejlesztési miniszter 90/2013. (X.7.) VM rendelete szerinti támogatás
igénylésének bejelentéséről
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza azon szándékát, mely
szerint a 90/2013. (X.7.) VM rendelet szerinti támogatás igénylésére pályázatot kíván
benyújtani, és felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2013. október 14.
8. napirendi pont: Döntés saját forrás biztosításáról a helyi önkormányzatok szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM
rendelet alapján igényelhető támogatáshoz
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a döntést a saját
forrás biztosításáról a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján igényelhető támogatáshoz.
Az önkormányzatnak is van rendelete, melyet a tavalyi évben alkotott a képviselő-testület, és
később egyszer módosításra került. A tavalyi szociális tűzifa támogatás felhasználása és
lebonyolítása sikeres volt. Javasolja, hogy az idén is pályázzon az önkormányzat.
Tavaly még csak a szállítás jelentkezett költségként, idén már önerőt is elvár a minisztérium.
A támogatást kemény és lágy lombos tűzifa vásárlásához lehet igényelni. Ennek megfelelően
a kemény lombos fafajta esetében 13 000-Ft/erdei m3+Áfa, lágy lombos esetében 7300-Ft/
erdei m3+Áfa támogatás igényelhető.
A fa megvásárlásához az önkormányzatnak tehát saját forrást kell biztosítani, amely kemény
lombos fa esetében 1000- Ft/ erdei m3+Áfa, lágy lombos esetében 700-Ft/erdei m3+Áfa.
Az igényelhető mennyiség a január, február, március hónapban lakásfenntartási támogatásra
jogosultak átlagos száma alapján határozandó meg, amely Bucsa Község Önkormányzata
esetében 279 ellátottat jelent. Fentiek alapján kemény lombos fából legfeljebb 558 m3
(2m3/ellátott)- ebben az esetben az önerő összege: 558.000.- Ft+Áfa, lágy lombos fából 837
m3 (3m3/ellátott)- ebben az esetben az önerő összege: 585.900.- Ft+Áfa igényelhető.
A támogatási igényt 2013. október 15. napjáig kell az ebr42 rendszerben rögzíteni, és papír
alapon is a Kincstár részére megküldeni. Az adatlapon kívül a saját forrás biztosításáról szóló
képviselő-testület döntését is mellékelni kell az igény bejelenéséhez.
A tavalyi évhez hasonlóan a szállítás költsége (megközelítőleg 500.000.-Ft) szintén az
önkormányzatot fogja terhelni.
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Javasolja, hogy igényelje meg az önkormányzat ezt a támogatást, és vegyen részt a szociális
tűzifa pályázatban.
A saját forrást az önkormányzat 2013. évi költségvetésének általános tartaléka terhére tudnák
biztosítani, ezen a soron van lehetőség kötelezettséget vállalni.
Kérte a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy puhafa, vagy keményfa igénylését
válassza az önkormányzat.
Faluházi Sándor alpolgármester: A keményfának nagyobb a hő értéke, mint a puhafának, és
olyan is előfordulhat, hogy a puhafát nem szívesen használják, még akkor sem, ha kapják a
lakosok.
Kláricz János polgármester: A tűzifa helyigényes volt tavaly is, és itt az önkormányzat
udvarát ugyan tönkretette ez a famennyiség, de az osztás sikeres volt, mert időben elkészültek
az egy főre jutó famennyiségek, gyorsabb volt a szétosztás.
Elfogadja a javaslatot, miszerint kemény lombos fát igényeljen az önkormányzat.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, és hozzanak döntést a
szociális célú tűzifa igénylésével kapcsolatosan a saját forrás biztosítására.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
100/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Döntés saját forrás biztosításáról a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatáshoz
Bucsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére biztosítja az 558.000 Ft + áfa összegű saját forrást az
57/2013.(X.4.) BM rendelet alapján előterjesztendő szociális célú tűzifa igényléséhez.
Felhatalmazza a polgármestert 558 m3 kemény lombos fa igényét benyújtsa, és a pályázat
nyertessége esetén a tűzifát megvásárolja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2013. október 15.
9./ Felkérés az Intézményi Tanácsba történő delegálásra
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a felkérés az Intézményi Tanácsba történő
delegálásról szóló napirendi pontot. „Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek
képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési
önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló Intézményi Tanács hozható létre.
Az Intézményi Tanácsot létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői
kezdeményezik a megalakítását, és részt vesznek munkájában.”
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A jogszabály tehát nem teszi kötelezővé az iskola Intézményi Tanácsa létrehozását, de ha
bármelyik fél kéri, akkor onnantól meg kell alakítani, és a Képviselő-testület részéről két fő
delegálását teszi lehetővé.
A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi
Tanácsába javasolja tehát két fő delegálását.
Amennyiben a Képviselő-testület tagjai egyetértenének, úgy a maga részéről szeretne részt
venni az Intézményi Tanács munkájában, illetve javasolná a Kulturális Bizottság elnökét,
Harmati Gyula képviselő urat.
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
Kláricz János polgármester delegálását az Intézményi Tanácsba.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Kláricz
János polgármester tartózkodott), ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
101/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Kláricz János polgármester Intézményi Tanácsba történő delegálása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kláricz János polgármestert delegálja
az Intézményi Tanácsba.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki elfogadja Harmati Gyula képviselő delegálását az Intézményi Tanácsba.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással
(Harmati Gyula képviselő tartózkodott), ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
102/2013.(X.10.) Képviselő-testületi határozat
Harmati Gyula képviselő Intézményi Tanácsba történő delegálása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Harmati Gyula képviselőt delegálja az
Intézményi Tanácsba.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
10. napirendi pont: Egyebek
Kláricz János polgármester: A Békés Megyei Kormányhivatal BEB/02/41-6/2013.
ügyiratszámú „Szakmai segítségnyújtás” tárgyú levelét ismertette, azzal, hogy a levelet a
Képviselő-testület ismerje meg. A Polgármester illetményével, a lakásbérleti szerződésekkel –
bérlőkijelöléssel volt kapcsolatos a levél. A bejelentés a Kormányhivatal felé névtelen
levében történt, a bejelentő kérte a Törvényességi Főosztályt a vizsgálatra, ami elfolytatódott.
A polgármester illetményével kapcsolatosan kifogásként az merült fel, hogy az eljárásrend, az
emelés felterjesztése nem volt megfelelő. A helyi szabályozás szerint emelést a Gazdasági
Bizottságnak elnökének kellett volna előterjeszteni. A döntés jogszerű volt, mert a képviselők
egyetértettek, nem ezzel volt tehát a probléma, hanem a döntés előkészületei nem voltak
megfelelőek. Ezt akkor a testület tagjaival meg is beszélte, elmondta, tudomásuk volt róla.
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A lakásbérleti szerződések megkötésével kapcsolatosan a jogkör a polgármesternek van
átadva, a szerződés megkötésén kívül azonban bérlőkijelölésről határozatot kell hozni. Ezeket
a határozatokat pótoltuk az elmúlt időszakban.
Dr. Nagy Éva jegyző: A bérlőkijelölés joga át van adva a polgármesternek. Nem elég
lakásbérleti szerződést kötni, a bérlőkijelölésről határozatot is kell hozni. A jelenlegi
lakásbérlőkkel elkészítették a bérlőkijelölési határozatot.
Kláricz János polgármester: A polgármester illetményének emelésével és a lakásbérleti
szerződésekkel kapcsolatos észrevételről ezúton tájékoztatta a képviselőket. Ez nem a
jegyzőkönyvek vizsgálatából, hanem egy pár oldalas névtelen levélből adódó vizsgálat volt. A
névtelen levelekkel kapcsolatosan eddig nem tett lépéseket, nem tudott még bizonyítékot
szerezni arról, hogy honnan jönnek. Másrészt a lelkiismerete is tiszta.
Azzal kapcsolatosan is kapott az önkormányzat felhívást, hogy a képviselő-testületi
jegyzőkönyvek késve érkeznek be a Kormányhivatalhoz. Nagyon le vannak a munkatársak
terhelve, napi szinten tevékenykedni kell, nagyon nehéz a létszámcsökkentés miatt szervezni a
munkát. Aki most a titkárságon dolgozik határozott munkaszerződése van.
Nem is igazán vonható be mindenbe. Bízik benne, hogy jövőre olyan költségvetés alakul,
hogy a titkárság megfelelő létszámmal és szakemberrel tud működni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A titkárságon dolgozó munkatársak munkakörét módosította, hogy a
jegyzőkönyvek elkészítéséért felelős kolleganő munkaidőben el tudja készíteni a
jegyzőkönyveket, hiszen eddig is a szabadideje terhére otthon készítette el azokat. Sajnos a 15
nap nagyon kevés a felterjesztésre, és van olyan, hogy havi szinten volt három, négy ülés, és
így már nem is olyan egyszerű. Továbbá a 15 napon belüli felterjesztés azt jelenti, hogy 4-5
napja van a titkárnőnek a megírásra, azt át kell nézni, úgy a polgármesternek, jegyzőnek, vagy
még a bizottság elnökének is. A napi ügyek mellett komoly probléma ez. Nagyobb
önkormányzatoknál a képviselő testületi ülésekkel kapcsolatos feladatokat egy személyben
egy fő látja el, míg itt egyéb más dolgok is vannak a titkársági munkakörben. Mindezek
ellenére igyekezni fognak a későbbiekben.
Kláricz János polgármester: Szeretné tájékoztatni a képviselőket arról, hogy ’Téli
közfoglalkoztatás” jogcímen 200 000 fő foglalkoztatását írta elő a miniszter elnök úr a téli
időszakban. Az önkormányzat esetében 70 fő helyett 90 fő foglalkoztatását tervezte, azonban
arányosítva a tervezett létszámot még növelni kell, így 100 fő foglalkoztatása szükséges.
100 fő lesz foglalkoztatva, és lesz olyan része is a munkaidejüknek, amikor képzésen fognak
részt venni. Amikor képzésen vesznek részt a közfoglalkoztatottak, akkor nem kell melegedőt
és munkát biztosítani. Lesz azonban olyan időszak, amikor 100 főnek munkát, és egész napos
melegedőt kell biztosítani. Ennek érdekében olyan bent végezhető munkát kell találni, amikor
téli mínuszokban is tudnak dolgozni. Ehhez azonban helyiség kell. Javasolni fogja, hogy
ideiglenesen fogja javasolni azt, hogy a kiállítást pakolják össze télire, és a két helyiségben
alakítsanak ki olyan helyet, ahol dolgozni tudnak a közfoglalkoztatottak.
Javasolja például azt, hogy vásároljanak kerítéskötő gépet, és azt bent is végezhetik.
Az is nagyon fontos, hogy a női foglalkoztatottak milyen munkát végezzenek. Nem lehet
mindig kint munkát végezni, jó volna például szőnyeget kötni. Hat órás munkaidő lesz, és
ebben a hat órában képzések is lesznek. December hónapban egyszeri cafetériát fognak kapni
az újonnan foglalkoztatottak. Sajnos ez csak az új dolgozókra igaz, a jelenlegiekre, akik
december 31-ig vannak foglalkoztatva, azok nem kapnak. Ezt nagyon nem tartják
megfelelőnek. Hamarosan ebben a témában meg fogják keresni a minisztériumot.
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A későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselőket a történtekről.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a heti rendszerességgel, nagy mennyiségben tűnnek el
koszorúk, virágok a temetőből. A leghatékonyabb az lenne, hogy meg tudnák fogni a tettest,
azonban egyéb intézkedésre is szükség van. Gondoltak például a temető körülkerítésére, vagy
kamera rendszer kiépítésére. A kamera rendszerre pályázat útján lenne csak lehetősége az
önkormányzatnak, a jövő évben. Addig is a Polgárőrség megerősített szolgálatát tudnák
beindítani, és a folyamatos őrzéssel talán megállítható ez a folyamat.
Dr. Nagy Éva jegyző: Jelen pillanatban azt tudnák tenni, hogy a községben polgárőröket
kellene toborozni. Minden éjjel minimum kettő-három személynek kellene szolgálatot ellátni,
de a jelenlegi 10-12 fővel ezt nem lehet megszervezni, ahhoz kevesen vannak.
A szomszédos Ecsegfalván nagyon aktívan működik a Polgárőrség, bár sokkal több tagja van.
Hamarosan jön november 1-je, a temető tele lesz virágokkal, nagyon sajnálatos lenne, ha
továbbra is eltűnnének a koszorúk, virágok.
Kláricz János polgármester: A lakosok feljelentést tettek, így el fog indulni a nyomozás.
Faluházi Sándor alpolgármester: A Dózsa György utca nagyon rossz állapotban van.
Megkérdezte, hogy tervezi-e az önkormányzat a javítást.
Kláricz János polgármester: Tervezik a javítást, a műszaki munkatárssal bejárást tartottak, és
megbeszélték a munkálatokat.
Faluházi Sándor alpolgármester: A Baross utcában több fűzfán fán darazsak vannak, és már
történt darázscsípés is. Javasolja, hogy korán reggel fújják le, majd kezeljék le levéltetvek
ellen, így elkerülhetik a balesetet.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a figyelem felhívást, a problémát kezelni fogják.
Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az ülést
17,20 órakor bezárta.
Kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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