Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
223-34/2013. iktatószám
34. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én
(csütörtökön) délután 15,30 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,
Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila, Harmati Gyula Dr. Serester Zoltán képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatárs
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt,
Balázs Ferencné pénzügyi főmunkatársat.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Bucsa Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése háromnegyedéves pénzügyi
beszámoló elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
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tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról.
A testület döntése értelmében benyújtásra került a csatlakozási nyilatkozat a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához. A csatlakozást befogadták,
érvényesnek nyilvánították. Az önkormányzat kiírta az „A” és „B” típusú pályázatokat.
Az önkormányzata benyújtotta pályázatát a helyi önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet
alapján igényelhető támogatásra, hiánypótlásra nem volt szükség.
A 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylésének és elbírálásának
részletes feltételeiről, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak
ellentételezésére szóló pályázatot is benyújtotta az önkormányzat.
„Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program” című támogatott projekttel kapcsolatos BM
EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása is megtörtént, a csatlakozott önkormányzatok
mindegyike meghozta a döntést. A pályázatot befogadták, döntésre még nem került sor. Ez
volt az a tétel, ami a szennyvízberuházás mellett a legmagasabb támogatottsági intenzitást
kaphatja.
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 megtörtént.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 2006. évi belvíz pénzekkel kapcsolatosan felmerülő
visszafizetési kötelezettség tekintetében a testület felkérte Dr. G. Szabó Zoltán ügyvédet, aki
feljelentést nyújtott be. Ezt a feljelentést elutasították, mert ebben az ügyben már nyomozati
eljárás volt indítva, amely nem állapított meg bűncselekményt. Az ügyet a jogorvoslati
lehetőségek keretei között fogja még az önkormányzat folytatni.
Megkérdezte van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
105/2013.(X.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2./ napirendi pont: Bucsa
Szabályzatának módosítása

Község

Önkormányzata

Szervezeti

és

Működési

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
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Kérte Dr. Nagy Éva jegyzőt, hogy szíveskedjen kiegészítést tenni.
Dr. Nagy Éva jegyző: A Szervezeti és Működési Szabályzatban még a körjegyzőség
elnevezés szerepelt néhány helyen, így azok a Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal
elnevezésre változtak, ezzel együtt a körjegyző elnevezést jegyzőre cserélődött. Továbbá az
előterjesztésben szereplő két szakfeladat megszűnt, ezzel kapcsolatosan a Magyar
Államkincstár tett jelzést. A szakfeladat módosítást a 8. mellékletben lévő szakfeladatok
tartalmazzák. Egyéb tartalmi módosítás e technikai módosítások mellett nem történt.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Megkérdezte van-e még kérdés?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a Képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
19/2013.(XI.04.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
többször módosított 22/2008.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bevezetés
Bucsa Község Önkormányzata önállóan, demokratikus módon, a település lakossága,
önszerveződő közösségei, társadalmi, gazdasági szervezetei hatékony együttműködésével,
széleskörű nyilvánosságot biztosítva intézi a község közügyeit, gondoskodik a
közszükségletek kielégítéséről, az életminőség javítása jelen és jövőbeni céljainak
megvalósításáról.
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1)
bekezdés a) pontjában kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés a) pontja, és
53.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló többször módosított 22/2008.(XII.23.)(Továbbiakban: SzMSz) önkormányzati
rendeletet alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az SzmSz 18. § (4) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a jegyzőt”
(2) Az SzmSz 30.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„c) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző,”
(3) Az SzmSz 38.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A közös hivatallal (továbbiakban hivatal) összefüggő polgármesteri feladatok:
a) a közös hivatalt alkotó képviselő-testületek döntései szerint és saját önkormányzati
jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,
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b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásnak, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a
meghatározására,
d) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét,
e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyző és az
önkormányzati intézményvezetők tekintetében.”
(4) Az SzmSz 54.§ (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzat gazdálkodási operatív feladatait a közös hivatal látja el, a
jogszabályi előírások alapján.”

(5) Az SzmSz 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát
veszti.
Bucsa, 2013. október 31.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2013. november 4.
Dr. Nagy Éva
jegyző
1. melléklet
Bucsa Község Önkormányzatának Szakfeladat rendje
I. Bucsa Község Önkormányzatának törzskönyvi adatai
Megnevezés:
Bucsa Község Önkormányzata
Székhelye:
5527 Bucsa Kossuth tér 6.
Működési területe:
Bucsa község közigazgatási területe
Fő tevékenység:
helyi közhatalom gyakorlása
Jogszabályi felhatalmazás: 1990. évi LXV. törvény
Vezetője:
a polgármester
Vezetőjének kinevezési rendje: 1994. évi LXIV. Ptt. tv.
Törzskönyvi nyilvántartás száma: 344861
Adószáma:
15344863-2-04
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KSH száma:
15344863-8411-321-04
TB. törzsszáma:
00000000071985611
Pénzügyi körzet: 9112 Bucsa
KSH területi számjel: 0413471
Területi kistérség kódja: 3406 Szeghalomi
OEP Kód: 1204
TEÁOR: 8411
Számlavezető pénzintézet: Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltsége
Bankszámla számai, megnevezése:
Költségvetési elszámolási számla:
54000117-11031215
Állami hozzájárulás számla:
54000117-11031222
Munkaügyi Központ támogatás:
54000117-11031349
Belvizes kölcsön besz. számla:
54000117-11031356
Egyéb elkülönített számla (KEOP):
54000117-11031325
Egyéb elkülönített számla (TÁMOP):
54000117- 11031332
Magánszemélyek kommunális adója:
54000117-11031253
Gépjárműadó:
54000117-11031239
Iparűzési adó:
54000117-11031246
Egyéb bírság beszedési számla:
54000117-11031260
Adóbírság beszedési számla:
54000117-11031277
Pótlék beszedési számla:
54000117-11031301
Egyéb idegen bevétel számla:
54000117-11031301
Termőföld bérbeadásából származó jöv: 54000117-11031291
Egyéb közhatalmi bevételek:
54000117-11031318

Bucsai

Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó
Kötelezettség vállalás rendje: az önkormányzat mindenkori költségvetésének 1 %-ig a
polgármester a pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzése mellett vállalhat kötelezettséget, ezen
összeg fölött a képviselő-testület kötelezettségvállalásról szóló határozata is szükséges.
Iratai őrzésének helye: Székhelyén (5527. Bucsa, Kossuth tér 6.)
Számviteli tevékenység ellátásának rendje: számvitelét a Bucsai Közös Önkormányzati
Hivatal látja el.
II. Szakfeladat rendje:
Hatályos 2013. november 1-jétől:
Alaptevékenység (szakmai)
3700001 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
3811011 Települési hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása,
átrakása
3811031Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
5220011 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
5629121 Óvodai intézményi étkeztetés
5629131 Iskolai intézményi étkeztetés
5629171 Munkahelyi étkeztetés
7500001 Állategészségügyi ellátás
8130001 Zöldterület kezelés
8411141 Országgyűlési képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
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8411151 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
8414021 Közvilágítás
8414031 Város és községgazdálkodási m. n. s szolgáltatás
8425311 A polgári védelem ágazati feladatai
8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8435331 Az óvóhelyi védelem tevékenységek
8425411 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8690521 Település-egészségügyi feladatok
8821111 Aktív korúak ellátása
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív módon
8821151 Ápolási díj alanyi alapon
8821161 Ápolási díj méltányossági alapon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821181 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821211 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821241 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
8899671 Mozgáskorlátozottak gépjármű szerzési és átalakítási támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás
8822011 Adósságkezelési szolgáltatás
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú
közfoglalkoztatása
8904431 Egyéb közfoglalkoztatás
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9603021 Köztemető – fenntartás és működtetés
Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett kiegészítő tevékenységek
5220032 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
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5629202 Egyéb vendéglátás
6800012 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8110002 Építményüzemeltetés
4939092 Máshova nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás
8230002 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
Technikai szakfeladat
8419019 Önkormányzatok, és társulások elszámolásai
8419139 Támogatási célú finanszírozási műveletek
8419119 Forgatási célú finanszírozási műveletek
3. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat
háromnegyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása

2013.

évi

költségvetése

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetése háromnegyedéves pénzügyi beszámoló elfogadását.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérte a Gazdasági Bizottság elnökét,
szíveskedjen a bizottság véleményét elmondani.
Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a Képviselőtestület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése
háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.
Kláricz János polgármester: Az arányos felhasználás nem azt jelenti, hogy az önkormányzat
anyagi helyzete stabil. Az önkormányzat 22 millió forintot meghaladó forráshiánnyal tervezte
meg a 2013. évi költségvetést, és ez a forrás hiányzik. Sajnos több millió forint a
számlatartozás, és a folyószámla hitelkeret is teljes mértékben felhasználásra kerül. Az
önkormányzat számára az lenne a kedvező, ha sikeresen szerepelne a fejezeti tartalék
támogatásra benyújtott pályázaton. Ha a döntés hamarosan megtörténik, és a folyósítás is,
illetve még az lenne a kedvező, ha a szomszédos Kertészsziget Község Önkormányzata is jól
szerepelne, hiszen akkor a tartozását rendezni tudná, és Bucsa Község Önkormányzata is
stabilabb anyagi helyzetbe kerülne.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki Bucsa Község
Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
106/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetése háromnegyedéves pénzügyi
beszámolója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet
szerint elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
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háromnegyedéves pénzügyi beszámolóját.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község
Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Az anyagot a Gazdasági Bizottság megtárgyalta, kérte a Gazdasági Bizottság elnökét,
szíveskedjen a bizottság véleményét elmondani.
Biró Endre a Gazdasági Bizottság elnöke: A Gazdasági Bizottság tárgyalta, és a Képviselőtestület felé elfogadásra javasolja Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepcióját.
Kláricz János polgármester: A költségvetési koncepció aránylag kevés információval bír, de
az elvi alapja az, hogy megtartva ugyanezt az intézményi struktúrát, és amennyiben lehetőség
lesz többlet finanszírozásra, a létszám bővítést igényelne.
A szennyvízberuházás költségét a 2014. évi költségvetésben az európai uniós forrásokkal
kiegészítve szerepeltetni kell, így valószínű, hogy milliárdos nagyságrendű lesz a
költségvetés. A képviselők tájékoztatásul kaptak három mellékletet a 2014. évi költségvetési
koncepcióhoz, amiből kitűnik, hogy a szennyvízberuházás önerő része 204 millió forint, a
pályázatnak a jelenlegi információi szerint. A BM EU Önerő pályázaton a lakossági
hozzájáruláson felül 100 %-ban támogatható az azon felüli rész, ami kb. 31 millió forint,
aminek előfolyósítása lett kérve. Ez az összeg elegendő lenne ahhoz, hogy a projekt
folyamatában finanszírozható legyen, és hogy ne kelljen hitelt felvenni, sem az
önkormányzatnak, sem a Víziközmű Társulatnak.
A támogatási intenzitás növelésének lehetősége, hogy a 85 %-os támogatási intenzitás, egy
átdolgozott pályázati anyag esetén végeredményeként maximálisan 95 %-ra felemelhető
legyen. Bármennyi is lesz a megemelkedett támogatási intenzitás, annak lehetőségét kell majd
számba venni, hogy azzal mind a lakossági hozzájárulást tudják csökkenteni.
Azt, hogy ez a mérték mekkora lesz, még nem lehet tudni, de a Délvíz Zrt-vel megkötött
szerződés alapján a munka elvégzésére 2013. augusztus 1-től 120 napja van a Kft-nek.
A későbbiekben biztosan fognak erről tárgyalni, és testületi ülésen döntést hozni arról, hogy
az önerő összetételének változásait milyen formában valósítsuk meg.
Reméli, hogy ebben egyet fognak érteni.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a „Faluközpont hangsúlyossá tétele Bucsa községben” című
projekt lezárult, a fejlesztés pénzügyi támogatása megérkezett. A jövő hét folyamán fognak
lépéseket tenni arra, hogy a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezetnél a folyószámlát az
önkormányzat megszűntesse.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
8

107/2013. (X.31.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet
szerint elfogadja Bucsa Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Egyebek:
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy több pályázati lehetőség nyílik,
melyeket javasol az önkormányzat fejlesztési elképzeléseire kihasználni. A régi IKSZT
helyett egy újabb nyílik, amelynek keretében a Közösségi Ház, Művelődési Ház épületét fel
lehet újítani. Ez a pályázat decemberi kiírású lesz, tavasszal lehet megvalósítani. A tervezést
az OPTI-PLAN Kft-vel beszélte meg, akik a beruházás 1,5 %-a arányában vállalnák a tervek
elkészítését.
Elsősorban külső felújításról van szó, szeretné, ha az Arany János utcával párhuzamos részen
tetőtér beépítésre kerülne sor, és a későbbiekben ott helyeznék el a könyvtárat. Jó volna, ha a
tervezett munkálatok beleférnének a tervezett költségvetésbe, később még saját kivitelezésben
belső átalakításokat el tudnának végezni.
A másik pályázati lehetőség: sportcsarnok építési program indul jövőre, illetve van, akikkel
már az idén szerződést kötnek. Azon a területen szeretné megépíteni a sportcsarnokot, ahol az
iskola mögötti telkeket vásárolta az önkormányzat. Ezek a sportcsarnokok „egyentervek”
alapján készülnek. Bővebb információja a későbbiekben lesz.
A Kossuth utca 2. szám alatti üres telken pedig egy falusi vendégházat szeretne létesíteni a
falumegújítási program keretében, az MVH támogatásával. A Sportegyesület szeretné ezt a
pályázatot benyújtani, mint civil szervezet. A területet az önkormányzat használatba adná az
egyesületnek. Gazdasági szempontból az egyesület felkészült erre a pályázatra.
Hosszú távon a felépített épület az önkormányzat vagyonát fogja gyarapítani, hiszen a
pályázattal megvalósított beruházás fenntartására 5 évig lesz kötelezve a sportegyesület.
A HOS-707 forgalmi rendszámú személygépkocsit javasolja a forgalomba visszahelyezni,
mivel nem érkezett reális ajánlat a megvásárlására, valamint a mindennapi feladatok ellátása
igénylik is a használatát.
Faluházi Sándor alpolgármester: Megkérdezte, hogy van-e olyan pályázat, amely kisbuszra,
vagy elektromos autóra vonatkozna?
Kláricz János polgármester: Minden márciusban jelennek meg ilyen pályázati kiírások. Az
idén beadott óvoda felújítás pályázatot még nem bírálták el, talán már nem is fogják, mert
nincs pénz, nem lehet tudni.
Az idén csak egy célra lehetett pályázni, de jövőre, ha lehetőség lesz rá, akkor a kamera
rendszer kiépítését is szorgalmazni fogja a temetőben. Nagyon csúnya dolgok történtek a
temetőben, rengeteg műanyag virágot, koszorút elloptak.
Sajnos nincs nyitvatartási idő, illetve az is elősegíti a temetőbe való bejutást, hogy nincs
körbekerítve, több oldalról is meg lehet közelíteni, hátulról is.
2013. december 1-jétől indul az új közfoglalkoztatás, 47 fő + 30 fő lesz felvéve. A
közfoglalkoztatás során oktatás is lesz, alapvető kompetencia oktatás, kazánfűtő, település
karbantartó, kisgépkezelő, valamint két főt beiskolázott az önkormányzat kulturális
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rendezvényszervezőnek.
Sok mindenen gondolkodott, olyan tevékenységeken, amelyekkel hasznos munkát lehet
végeztetni a közfoglalkoztatottakkal.
Faluházi Sándor alpolgármester: Ajánlotta a kosárfonást is, annak idején sokan dolgoztak
ebben a szakmában. Biztosan lenne még olyan személy, aki érti a fonást, vagy szívesen
végezné.
Biró Endre képviselő: Nagyobb épületek magánkézbe kerültek, úgy mint a régi malom
épülete. Most alkalmas lenne nagyobb létszám elhelyezésére, foglalkoztatására. Úgy mint az
1928-ban épület „Gazdasági Népház” ami most a könyvtár épülete.
Kláricz János polgármester: A könyvtárban rehabilitációs foglalkoztatás indulna 2014. január
1-jétől, 40 fővel, és november 15. napjától lesz meghirdetve az, hogy lehet jelentkezni.
A foglalkoztatás helyszíne tehát a könyvtár épületben lesz kialakítva.
Juhász Sándor képviselő: Ha lehet, így fogja a érdeklődők felé kommunikálni, és a
jelentkezés idejét felteszi a mozgáskorlátozottak honlapjára is.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása? Mivel nem volt, és több napirendi pont sem volt, megköszönte a képviselők
aktív részvételét és az ülést 16,20 órakor bezárta.

Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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