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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-36/2013. iktatószám 

 

36. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én 

(hétfőn) délután 13,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, 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 Képviselő-

testülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

 

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pont megtárgyalását, amely a következő: 

 

1./ Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

pályázat 2. célterületre benyújtandó pályázatról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

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 az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott 

alapszolgáltatások pályázat 2. célterületre benyújtandó pályázatról 

                                

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot, a döntést az EMVA vidéki 

gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások pályázat 2. célterületre 

benyújtandó pályázatról. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy megjelent a 184/2013.(XI.15.) MVH Közlemény. 
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A pályázat keretében az önkormányzat tulajdonát képező FORD típusú kisbusz cseréjét 

javasolja. A kisbuszt 2000 évben vásárolta az önkormányzat, így már cseréje szükséges. A 

cserét az önkormányzat saját forrásból sajnos nem tudná megvalósítani, ezért a pályázati 

lehetőséget mindenképpen javasolja igénybevenni. A kisbuszra nagyon nagy szükség van, 

szinte minden területen igénybe veszik, az önkormányzat munkatársai, a pedagógusok, az 

óvoda dolgozói, a tanulók, a civil szervezetek és a lakosok is. A biztonságos utaztatáshoz, 

illetve közlekedéshez azonban elérkezett az idő a kisbusz cseréjére.  

 

A képviselők egyetértettek, és javasolják a pályázat benyújtását.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a pályázat 

benyújtásával az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások 

pályázat 2. célterületre benyújtandó pályázat keretében kisbusz beszerzésével. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

109/2013.(XI.25.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés az EMVA vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások  

pályázat 2. célterületre benyújtandó pályázatról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai 

Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás 2. 

célterület egyéb közösségi célú szolgáltatások területre, amelynek keretében egy kisbusz 

beszerzését határozza el.  

Az egyéb közösségi célú szolgáltatások, zavartalan biztosítása teszi szükségessé a FORD 

típusú kisbusz mielőbbi cseréjét, amelyet az önkormányzat az EMVA pályázat útján 

kíván megvalósítani. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos 

teendők elvégzésére.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők aktív részvételét, és mivel több 

napirendi pont nem volt, az ülést 13,40 órakor bezárta.  

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

  

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  


