Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
624-36/2012. iktatószám
36. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 29-én
(hétfőn) délután 16,00 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, Dr. Serester Zoltán képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző
Lakosok részéről nincs jelenlévő
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívott előadókat és
vendégeket, valamint Dr. Nagy Éva körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, a napirendi pontok közé javasolta felvenni 6./ napirendi pontként:
A tájékoztatást a szociális tűzifa igényléssel kapcsolatosan”.
Napirendi pontok:
1./ Döntés a járási hivatal kialakítása érdekében Bucsa Község Önkormányzata és a Békés
Megyei Kormányhivatal között megkötendő megállapodásról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Döntés a kistérséget alkotó települések által ellátandó feladatokkal kapcsolatos
együttműködésről
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző
5./ Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó határozat
kiegészítéséről
Előadó: Kláricz János polgármester
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6./ Tájékoztatás a szociális tűzifa programmal kapcsolatosan
Előadó Kláricz János polgármester
7./ Egyebek
1. napirendi pont: Döntés a járási hivatal kialakítása érdekében Bucsa Község
Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal között megkötendő
megállapodásról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a döntést a járási hivatal
kialakítása érdekében Bucsa Község Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal
között megkötendő megállapodásról.
Az előterjesztést írásban minden képviselő megkapta. Egy hónapja kezdődtek az
egyeztetések, de nem egyedileg az önkormányzatokkal, hanem Békéscsaba, majd Szeghalom
központtal folytak az adatbekérések. Települési szinten nem szabták meg, hogy mely
önkormányzat hány főt ad át, de a szeghalmi járási központ létszámát összesen 35 főben,
ebből két fő vezetőben határozták meg, tehát 8 településnek 33 főt kellett biztosítania.
A dolgozóknak a hatályban lévő képesítési előírásokkal kell rendelkezniük. A kormányhivatal
elsősorban az „elvitt” államigazgatási feladatokat ellátó (elsősorban szociális és gyámhatósági
területen) dolgozókat szeretett volna átvenni.
Egy fő felelt meg az önkormányzattól, akit szakmailag is elfogadott a járás. A költségvetés
tekintetében egy olyan tervezet már rendelkezésére áll az önkormányzatnak, amiből látható,
hogy milyen bértömeg áll a jövőben rendelkezésre, ami az apparátot illeti, így Bucsa
önkormányzata esetében nagy átalakításokra nem kell gondolni. Egy fő átkerül a járáshoz.
Egy belső átszervezés már elindult, még egy személy segítséget nyújt az adóügyben, és a
behajtások végzésében.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az önkormányzati adóhatósági adminisztratív munka nagyon
megnövekedett, a behajtások miatt egyre nő a napi munka, két fő lenne az ideális ennek a
munkának a végzésére.
Kláricz János polgármester: A közös önkormányzati hivatallal 2013. január 1-jét követően az
előzetes egyeztetések következtében Kertészsziget is Bucsához fog tartozni. Még nem lehet
tudni, hogy ott mekkora létszám marad a feladatok ellátására. Ez még átbeszélés és
átgondolás alatt van, akkor tudnak erről tárgyalni, ha már a bértömeget is ismerni fogják. Az
állam elég magas összeget finanszíroz, azért mert felsőfokú végzettségű személyek bérét
feltételezik. Reméli, hogy csak belső átalakítások kell végezni. Tájékoztatta a képviselőket,
hogy a Megállapodás tervezet 1 fő dolgozó átadásáról és 2 fő üres álláshelyről szól, és a 3
főhöz tartozó infokommunikációs eszközöket (számítógép, telefon, nyomtató), és tárgyi
eszközöket (bútorok) is biztosítani kell.
A megállapodás mellékletei a részletezéseket tartalmazzák. Ami még kiemelést igényel, hogy
a hivatalon belül az ügysegéd számára a 9. sz. irodában biztosítjuk a helyet, és a munkához
szükséges tárgyi eszközöket, ezeket a „Megállapodás” 1. sz. melléklete tartalmazza
Dr. Nagy Éva körjegyző: A két üres álláshelyhez tartozó informatikai eszközöket is át kell
adni a járáshoz. Egy fő kerül át, és 2 fő üres álláshely. Valamint azok az eszközök, ami a
munkához szükséges, asztal, szék, bútor stb. A jövő évi változásokat alapul véve a
legfontosabb, hogy az önkormányzat a dolgozóit meg tudja tartani, illetve nagyon fontos a
szakmaiság.
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Kláricz János polgármester: A kormány 30 %-os feladatelvonásról beszél, de azért a szociális
területen sok minden marad, a közfoglalkoztatás nagyon komoly feladat, egy dolgozót
igényel, aki eddig más feladatot is végzett. A pénzügytől elmegy az iskola marad az óvoda,
mint komplett feladat. Az önkormányzat vonatkozásában létszám semmi esetre sem
mondható túlduzzasztottnak.
Az ügysegédi rendszerről még nem tudnak, és arról sem, hogy milyen rendszerrel fog itt
megjelenni a járástól. Erről a későbbiekben kapnak tájékoztatást. Aki innen Bucsáról elmegy,
az Szeghalmon fog dolgozni, viszont lesz olyan személy, aki Szeghalomról fog Bucsára
kijönni, és ügyeket intéz (ügysegéd).
Dr. Nagy Éva körjegyző: Azokban az ügyekben, amelyek a járási hivatalhoz átkerültek, az ide
kijövő személy (ügysegéd) fog eljárni, kérelmet vesz fel papír alapon, de még az iktatást sem
itt végzi majd.
Faluházi Sándor alpolgármester: Azt vette észre, hogy az üres álláshelyhez is biztosítani kell
az eszközállományt, de az nincs megszabva, hogy az milyen eszköz legyen.
Kláricz János polgármester: Valóban az eszközöket nem szabták meg, illetve nem voltak
kikötések sem.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a napirendi pontokkal
kapcsolatosan? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
94/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a járási hivatal kialakítása érdekében Bucsa Község Önkormányzata és a Békés
Megyei Kormányhivatal között megkötendő megállapodásról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a járási hivatal kialakítása
érdekében Bucsa Község Önkormányzata és a Békés Megyei Kormányhivatal közötti a
„Megállapodás”–t és felhatalmazza Kláricz János polgármestert annak megkötésére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról. Elmondta, hogy a 2012. szeptember 27-én meghozott
képviselő-testületi határozatok végrehajtásra kerültek. A KEOP-1.2.0/09-2012-0009
azonosító jelű projekt megvalósítási szakasza közbeszerzési feladatainak, illetve PRkommunikációs feladatainak ellátására a legkedvezőbb ajánlatot tévő cégekkel a Megbízási
Szerződések megkötésre kerültek, a Lucsik és Társa Kft-vel, és a Hajdú-PR-KO Kft-vel. Az
idei önerő alapra már nem tudja az önkormányzat benyújtani a pályázatot, mert már bezárult.
Folyamatosan zajlik a pályázat átdolgozása a 95 %-os támogatási arány elérésére. Még van
egy kifizetetlen számla, ami hamarosan rendezésre kerül, és utána az előkészítési szakasz le
tudják zárni. Elkészült a községháza, a park és a horgásztó körülötti fejlesztés. Kisebb
hiányosságok lesznek még pótolva, pl. kiírásra kerül a „Községháza”, a lábazatot feljavítják,
visszakerül a zászlótartó, stb. Lezajlott a Stúdió pályázat ellenőrzése, a Petőfi utcára van még
bejelentve, mindent rendben találtak. Október 23-án ünnepi műsor volt, szép számmal
megjelentek a lakosok is. Köszönetet mondott az iskolának is, és a közreműködőknek is.
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A média bejelentést sajnos nem fogadták el az önkormányzat részéről, mert az önkormányzat
közhatalmi szerv és nem láthatja el a feladatot. A Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda részére a vagyonátadással
kapcsolatos adminisztrációk megtörténtek. Bucsa Község Önkormányzata megküldte
csatlakozási nyilatkozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2013 évi pályázati fordulójához.
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 a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
95/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3./ napirendi pont: Döntés a kistérséget alkotó települések által ellátandó feladatokkal
kapcsolatos együttműködésről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntést a
kistérséget alkotó települések által ellátandó feladatokkal kapcsolatos együttműködésről.
A kiküldött anyagot a képviselők megkapták. Tájékoztatta a képviselőket, hogy ma kapott egy
állásfoglalást a társulások megszűnésével kapcsolatosan, és bonyolultabb ez, mint ahogyan
gondolták, a jogalkotók szerint viszont egyszerű. Abban meg kell tudni állapodni, hogy mi
lesz az a feladat, amit továbbra is társulásban fognak a társulást alkotó települések ellátni a
jövőben.
A sokat emlegetett GVOP-s pályázat miatt a társulás meg nem szüntethető, mivel büntető
eljárás illetve vizsgálat van folyamatban. Azok a vagyontárgyak nem elidegeníthetők, ami a
társulás tulajdonában van, míg az ügy le nem zárul. A társulásnak meg kell maradnia, míg az
ügy le nem zárul, és meg nem tudják, hogy mi lesz a végkifejlete.
A szociális intézmény működéséhez minden önkormányzatnak nyilatkozni kell, hogy tovább
kívánja működtetni még egy félévig, és ehhez plusz normatívát is kap az önkormányzat.
Ha viszont letelik ez az idő, akkor gondolkodni kell azon, hogy hogyan tudná az
önkormányzat saját maga működtetni a szociális területet. Itt mindenféleképpen javasolja az
együttműködést, valamint a belső ellenőrzés területén.
Távozik Fenyődi Attila képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 7-ről 6-ra csökken, a
szavazatok száma is 7-ről 6-ra csökken.
Javasolja, hogy a legszélesebb körben való döntést hozzák meg a képviselők, hiszen később
még gondolhatja úgy az önkormányzat, hogy egy-egy feladatot saját maga lát el.
Sorra véve a kistérségi előterjesztést a következőket javasolta:
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Az 1.) pontban szereplő területfejlesztés feladatot jelölje meg az önkormányzat, amelyet
továbbra is társulásban szeretne ellátni. A területfejlesztésen belül a kistérség- fejlesztés
program tervek elkészítése, a kistérségi pályázatok készítése, a pályázatok, támogatási
igények összehangolása, turizmus fejlesztés, infrastruktúra kiépítése, fejlesztésében
közreműködés, külföldi kistérségekkel nemzetközi kapcsolat létesítése.
A 2.) pontban felsorolt szociális alap- és szakosított ellátás (intézményi keretek közt)feladatot,
így a szociális és gyermekjóléti szakszolgáltatások, személyes gondoskodás körébe tartozó
szakosított ellátás, gyermekjóléti alapellátás.
A 3.) pontban foglalt egészségügyi feladatok kimaradnak, mert Bucsa Község
Önkormányzata a háziorvosi központi ügyeleti ellátási feladatait Karcag Város
Önkormányzatával együttműködésben látja el.
A 4.) pontban meghatározott gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat javasolja belevenni az
ellátandó feladatok közé.
Az 5.) pontban felsorolt közoktatás kimarad, hiszen 2013. január 1-jétől az állam látja el ezt a
feladatot
A 6. ) pontban a közművelődés, azon belül a mozgókönyvtári feladatok ellátása feladatot most
még feltételesen javasolja bevenni. A mozgókönyvtárnál azonban az a meglátása, hogy
inkább ki kellene lépni az önkormányzatnak ebből, és ha az önkormányzatnak nem lesz
adóssága, akkor a községi könyvtárat önállóan kellene fenntartani. Itt akkor normatívát is
többet kapna az önkormányzat. A községi könyvtári megfelelést is meg kellene vizsgálni,
Alapító okiratot, és egyéb szakmai dokumentációkat felülvizsgálni, elkészíteni.
A következő évi költségvetésben ennek már meg is kellene jelenni.
Lehet, hogy ezzel felborít az önkormányzat egy rendszert, mert négy településnek meg
kellene lenni a mozgókönyvtár működésében, de ha közös önkormányzatot működtet Bucsa
Kertészszigettel, akkor már egy közös könyvtárat a két településnek fent kellene tudni
tartania.
Komplex kulturális intézményben is lehetne gondolkodni, most még időben vannak ahhoz,
hogy ezt átgondolják, és jövő tavasszal döntsenek.
Távozik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévő képviselők száma 6-ról 5-re csökken, a
szavazatok száma is 6-ról 5-re csökken.
A 7.) pontot a település és területrendezési, műemlékvédelmi feladatokat is javasolja bevenni
az ellátandó feladatok közé, ezen belül a térség múltjának és hagyományainak feltárását,
ápolását, a környezet és természetvédelem, valamint hulladékkezelést, a kommunális
szolgáltatások és energiaellátás feladatot.
A 8.) pontot, a szolgáltatás-szervezési feladatokat szintén javasolja, ezen belül a
pályázatfigyelés, tourinform irodalétrehozása működtetése, térségi/települési eseménynaptár
összeállítása, kistérségi rendezvények megszervezése, turizmus fejlesztés.
A 9.) pontot is javasolta, a pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési feladatokat, így a belső
ellenőrzést, az ingatlan- és vagyongazdálkodást, és a gazdaság fejlesztést.
A jegyzői konzíliumon már fognak tudni dönteni a jegyzők arról, hogy hol legyenek a
központok. Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, a javaslattal a képviselők egyetértettek, szavazást
rendel el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
kistérséget alkotó települések által ellátandó feladatokkal kapcsolatos együttműködésről szóló
döntés, miszerint a következő feladatokat: területfejlesztés, szociális alap- és szakosított
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ellátás, gyermek és ifjúságvédelem, közművelődés, település és területrendezési,
műemlékvédelmi feladatok, szolgáltatás-szervezési feladatok, pénzügyi, gazdasági,
ellenőrzési feladatok.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

-

96/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a kistérséget alkotó települések által ellátandó feladatokkal kapcsolatos
együttműködésről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy továbbra
is együtt kíván működni a következő Társulásban ellátott feladatokban:
1.) területfejlesztés
2.) szociális alap- és szakosított ellátás
3.) gyermek és ifjúságvédelem
4.) közművelődés
5.) település- és területrendezési, műemlékvédelmi feladatok
6.) szolgáltatás-szervezési feladatok
7.) pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési feladatok.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a szándéknyilatkozatot tartalmazó
határozatot 2012. november 10. napjáig küldje meg a Szeghalom Kistérség Többcélú
Társulás részére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2012. november 10.
4./ napirendi pont: A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.
Javasolt az önkormányzat egy témát, ami az idei évben nem került átvizsgálásra, mivel egy
fővel látja el ezt a feladatot a társulás.
Dr. Nagy Éva körjegyző: A 2013. évi belső ellenőrzési tervet a 2012. évi terv teljesülésének
figyelembe vételével készítettem el.
A 2012. évben a terv része volt a közétkeztetést kivitelező iskola konyha működésének
felülvizsgálata tárgyú ellenőrzés, amely a 2012. évben mindeddig nem valósult meg, és a
belső ellenőrrel folytatott egyeztetés alapján az idei évben már nem is fog sor kerülni rá.
Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy 2013 évben a belső ellenőrzési feladatok között a
közétkeztetést kivitelező iskola konyha működésének felülvizsgálatát végezze el a társulás
belső ellenőre.
Megkérdezte a képviselőket, van-e más javasat?
Mivel más javaslat nem volt, kért a 2013. évi ellenőrzési terv elfogadását.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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97/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi ellenőrzési terv elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi ellenőrzési tervben javasolja a
közétkeztetést kivitelező iskola konyha működésének felülvizsgálata tárgyú ellenőrzés
meghatározását.
Az ellenőrzés
tárgya,
célja,
vizsgált szerv

Kockázati
tényezők

Ellenőrizendő
időszak

közétkeztetést
kivitelező
iskola konyha
működésének
felülvizsgálata
Bucsa Község
Önkormányzata

Jogszabályi
megfelelés
Szabályozottság
Feladatok
összetettsége
Személyi
feltételek
Pénzügyi hatás

2012. év

Ellenőrzési
kapacitás
(nap)
12

Ellenőrzés
fajtája

A belső ellenőrzés
típusa

Vizsgálatot
végző
szervezet

Ellenőrzés
ütemezése

célvizsgálat

szabályszerűségi,
pénzügyi
ellenőrzés

Szeghalom
Kistérség
Többcélú
Társulás

II.
negyedév

Felelős: Dr. Nagy Éva körjegyző
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont. Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó
határozat kiegészítéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a döntést a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó határozat kiegészítését.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy egy érvényben lévő bérleti
szerződés kapcsán a pénzügyi csoport részéről felvetődött, hogy a szerződésben
meghatározott bérleti díj bruttó, vagy nettó összegben van megállapítva. Mivel a szerződés
alapja az a lakásrendelet, amelynek a „C” pontját nem régen hatályon kívül helyezte a testület,
de a rendszeres használatra szóló nem lakás célú helyiségek használati díját nem határozta
meg a testület. Ezt a jogi üres helyzetet szeretnénk most rendezni a határozattervezetben
foglalt javaslattal, ami ugyanolyan összeg, mint ami rendeletben meghatározott összeg volt,
azaz nettó 300 Ft.
Kláricz János polgármester: Javasolja a 300 Ft/hó + áfa összegben való meghatározást a
Képviselő-testület részére. Ha a Közösségi Házba is szeretne valaki rendszeresen helyiséget
használni (nem árusításra gondol) akkor ezzel a díjtétellel tudna a testület kedvezőbb díjat
megszabni, mint a 29/2012.(03.29.) KT határozatban foglalt 3000 Ft/óra.
Megkérdezte a testület tagjait, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért azzal,
hogy a nem lakás célú helyiségek nem alkalomszerű, hanem bérleti szerződés alapján
bérbevett ingatlanok esetén a bérleti díj nettó 300 Ft/m2 összeg legyen.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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98/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a nem lakás célú helyiségek használati díjáról szóló
29/2012.(03.29.) KT határozat kiegészítéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás célú helyiségek bérletét
meghatározó 29/2012.(03.29.) KT határozatát a következőkkel egészíti ki:
„A nem lakás célú helyiségek nem alkalomszerű, hanem bérleti szerződés alapján
bérbevett ingatlanok esetében : 300.- Ft/m2.
A díj az Áfa-t nem tartalmazza.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy elindult a szociális tűzifa
program. Az önkormányzat 598 m3-t igényelhet, és ezt a mennyiséget meg is igényelte. Nem
teljesen ingyen, hanem 2.000 Ft/m3 áron. A kiosztásának is meg vannak a feltételei.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Azért szociális tűzifa, mert a szociális rendeletben meghatározott
feltételeket kell figyelembe venni, tehát azok lesznek jogosultak, akik szociálisan
rászorulónak minősülnek, az önkormányzat szociális rendeletében meghatározottak szerint.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testületnek döntést kellene hozni az önerő
biztosításáról.
Dr. Nagy Éva körjegyző: A Magyar Államkincstár fogja ellenőrizni a program lebonyolítását,
és az elszámolást.
Kláricz János polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy hatalmazzák fel a tűzifa
programmal kapcsolatos intézkedések megtételére, és a szükséges saját erő biztosítására.
Amennyiben egyetértenek, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.
99/2012.(10.29.) Képviselő-testületi határozat
Elvi döntés a szociális tűzifa programhoz biztosítandó önerőről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert,
hogy a 2012. évi szociális tűzifa igénylésével kapcsolatosan eljárjon.
A Képviselő-testület a szociális tűzifa programmal kapcsolatosan vállalja, hogy a 2013. évi
költségvetésében biztosítja az önkormányzatot terhelő önerőt.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte az
ülésen való szíves részvételt, és az ülést 17,00 órakor bezárta.
Kmf.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző
Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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