Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
530-6/2016. iktatószám
6. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 27-én
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula,
Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Pap-Szabó Katalin
jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 7 fő képviselő jelen van.
A határozathozatalban részt vesz 7 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat, amelyekhez még két napirendi pontot szeretne javasolni, így
a Bejelentések napirendi pont a 12. napirendi pont lesz.
10./ Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására felhívás
szerinti pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában
Előadó: Kláricz János polgármester
A napirendi pontok sorrendben a következők:
1./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./Intézményvezetői pályázat véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Egész napos iskolai nevelés oktatás bevezetése véleményezése
Előadó: Kláricz János polgármester

1

4./ Tájékoztatás árajánlatról új víztorony felállításával kapcsolatos költségekről Bucsa
községben
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ TájékoztatásDévaványa Város Önkormányzata káptalanfüredi Sárréti ifjúsági táborban
lévő tulajdoni részének értékesítési ajánlatáról
Előadó: Kláricz János polgármester
6./Tájékoztató az óvodai beiratkozás idejéről
Előadó:Pap-Szabó Katalin jegyző
7./ Tájékoztatás a CSALI Horgászegyesület működéséről
Előadó: Nagy Ferenc, az egyesület elnöke
8./ Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ A 2017. évi falunapi programelőzetes egyeztetés
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Egyebek
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal
kapcsolatosan kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket a napirendi pontokat
kézfelemeléssel szíveskedjenek elfogadni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló
tájékoztatást.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Gyulai Törvényszék Cégbírósága a Bucsa Község
Csatornamű Víziközmű Társulat megszűnését a 2017. április 18-án kelt Végzésével
bejegyezte. Ezen bejegyzést követően lehetősége van a Víziközmű Társulatnak arra, hogy a
tevékenységét, munkáját befejezze.
A Bucsa község szennyvíz agglomerációjával kapcsolatosan a TIVIZIG részére megküldésre
került a 25/2002.(II.27.) Kormányrendeletben meghatározott szennyvízelvezetési
agglomeráció lehatárolására vonatkozó felülvizsgálati kérelem, amely Bucsa, Ecsegfalva és
Kertészsziget települések közös szennykezelését célozza. Információk szerint május első
hetében várható a TIVIZIG részéről az az ülés, amely a szakmai alátámasztottságot vizsgálja,
és ami alapján a Belügyminisztérium irányába az anyag felterjeszthető.

2

.
A bucsai 1801. helyrajzi számú zártkert szántó tulajdonrésze megvásárlására szóló adás-vételi
szerződést az önkormányzat 2017. április 21-én megkötötte. Az adás-vételi szerződés jelenleg
kifüggesztés alatt van.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy a KOMA nyilvántartásból párnapos bevallási késedelem
miatt kikerült. A kikerülés okát azonnal elhárította, és újra kérte felvételét a KOMA
rendszerbe. A tájékoztatási kötelezettségének ezzel a bejelentéssel szeretne eleget tenni.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást
elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2. napirendi pont: Intézményvezetői pályázat véleményezése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, az Intézményvezetői
pályázat véleményezését.
Az írásos anyagot mindenki megkapta.
A Gyulai Tankerületi Központ Bucsa Község Önkormányzata részére véleményezésre
megküldte aBucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
intézményvezető (magasabb vezető) beosztás pályázati kiírásra érkezett egy darab pályázatot.
Pályázó: Koczka Istvánné, immár harmadik alkalommal is egyedüli pályázó.
Részletes a pályázata, látszik, hogy több éve vezető, azon a síkon állította össze az anyagát,
amely arra céloz, hogy mik voltak az eddig elvárásai, és melyek a további célkitűzései.
Kérte a képviselők szíves hozzászólásait.
Juhász Sándor képviselő: A képviselők ismerik az igazgató asszonyt, ismerik a munkáját,
amit jól végez. Javasolja, hogy továbbra is Koczka Istvánné lássa el továbbra is ezt a
feladatot.
Kláricz János polgármester: A képviselő-testületnek véleményezési jogosítványa van.
Mivel nincs is más pályázó rangsort nem kell felállítani, a képviselők véleményeiket tegyék
meg.
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Faluházi Sándor képviselő: A pályázatot nagyon részletesnek, jónak tartja. Az oktatásnak igen
aprólékos feltárásáról olvashatnak, gyerekekről, a szakos ellátásáról kapnak részleteiben
tájékoztatást, nagyon körültekintően.
Lenne kérdése, nem konkrétan a pályázattal kapcsolatosan, de lesz majd alkalma megkérdezni
az igazgató asszonyt, a gyerekek felméréseivel kapcsolatosan, az eredményekre vonatkozóan.
Jó a pályázat, látszik, hogy minden irányban próbál megfelelni az igazgató nő, az eddigi
munkájával is. Ha úgy fog cselekedni, ahogyan leírta, akkor biztosan látható, hogy
gyermekközpontú szemléletű lesz a jövőbeni terveihez való hozzáállása. Támogatja.
Földesi Györgyné képviselő: Maximálisan támogatja az igazgatónő pályázatát, nem csak
azért, mert egyedüli pályázó, egyébként is javasolja a további munkáját.
Kláricz János polgármester: Valóban jó kezekben van az iskola vezetése. Sajnos vannak olyan
külső körülmények, úgy, mint az évek óta csökkenő gyereklétszám is, aminek a
következményemeglátszik az oktatással kapcsolatosan.
Látják azt, hogy a művészetoktatást alacsonyabb létszámon tudják megvalósítani.
Egy jogszabályi változást követően a gyermekek szociális besorolása, a két H-s és három H-s
minősítések megváltoztak, ezek mindig kihívás elé állítják a vezetőt, és a pályázó eddig is jól
vette ezeket az akadályokat, hosszú távon biztosan ugyanazt a színvonalas munkát fogják
kapni, amit eddig is elvártak.
Sok az olyan pedagógus, akik nem a településen élnek, és nem jelennek meg a település
mindennapjaiban, ez egyfajta problémát jelent bizonyos területeken.
Mi lenne ennek a megoldása? Azt tudják, hogy pedagógus hiány van, de még nem kaptak
ötleteket arra, hogy a testület hogyan tudná ezt kezelni. A kormány is próbálja ezt a problémát
megoldani. 2012/2103 évben került olyan helyzetbe az iskola, hogy a szakos ellátás
érdekében szélesebb körből kerültek a pedagógusok az iskolába.
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, vagy szavazásra bocsáthatja?
Mivel további kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki támogatja Koczka
Istvánné pályázatát a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás betöltésére, kézfelemeléssel
szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Intézményvezetői pályázat véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás
betöltésére Koczka Istvánné pályázatát véleményezte, és támogatja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2017. május 9.
3. napirendi pont: Egész napos iskolai nevelés oktatás bevezetése véleményezése
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, az egész napos
iskolai nevelés oktatás bevezetése véleményezését.
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A Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult a Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testületéhez, hogy a testület soron következő ülésének napirendjére vegye fel a
Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tervezett
átszervezésének véleményezését.
Az önkormányzat tulajdonában álló Bucsa, Bocskai u. 4 szám alatti feladatellátási helyére
vonatkozó átszervezési javaslat: az egész napos iskolai nevelés oktatás bevezetése.
Kérte a képviselők véleményét.
Faluházi Sándor képviselő: A rendszer felmenő rendszerben kerülne bevezetésre, először az
első, majd az első második osztályba. Az előterjesztésből kiolvasható, hogy jobban szét
vannak a tantárgyi órák szakítva, hosszabb időre vannak leosztva.
Kláricz János polgármester: Ha elindul egy rendszer annak a bevezetése is bonyolult, de talán
a kivezetése még bonyolultabb. Ha az igazgató asszony szükségesnek véli ennek a
módszernek a bevezetését, akkor azt a maga részéről nem bírálja felül. Véleménye szerint
ezzel a rendszerrel még jobban ki lesznek a szülők vonva a gyerekkel való tanulásból.
Inkább arra az irányba kellett volna terelni a tanítást, hogy a szülőket bevonni a tanulásba.
Mogyorósi Anikó képviselő: Ezeket a döntéseket szakmai tapasztalatok támasztják alá. A
tapasztalat az, hogy ezelőtt egy évvel, vagy két évvel bebizonyosodott, hogy egyre kevesebb
szülő van, aki meg tudja adni a kellő segítséget a gyermeknek. Az iskolában sok olyan
pedagógus van, és megvannak a megfelelő szakemberek arra, hogy megadják a gyereknek a
kellő segítséget.
A szülői hanyagságának a gyerek nem láthatja kárát. Amikor ezt a döntést meghozták, ez volt
a döntő.
Javasolja, hogy támogassák az egész napos iskolai nevelés oktatás bevezetését. Nagyon
sokszor elmondják azonban azt, hogy a pedagógus munkáját szülői segítség nélkül nem lehet
végezni. Talán azért nem vonzó ez a pálya a fiatalok körében, mert látják, hogy egyre több a
problémás gyerek. Nagyon sok szépsége van a szakmának, nyilván régen is voltak nehezen
kezelhető gyerekek, és most is vannak. Mindig azzal kell dolgozni, ami rendelkezésre áll.
Földesi Györgyné képviselő: Az első lépésektől tájékoztatást ad az anyag, felsorolták, hogy
kivel egyeztettek, milyen szakemberekkel beszéltek. Megjegyzi, hogy a gyermekek eltérő
szociális háttérrel rendelkeznek. Maximálisan támogatja az egész napos iskolai nevelés
oktatás bevezetését.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők szíves hozzászólásait.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt,
kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki az egész napos iskolai
nevelés, oktatás bevezetését javasolja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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34/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Egész napos iskolai nevelés oktatás bevezetése véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai Tankerületi Központ
fenntartásában lévő Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola az önkormányzat tulajdonában álló Bucsa, Bocskai u. 4 szám alatti feladatellátási
helyére vonatkozó átszervezési javaslatot (az egész napos iskolai nevelés oktatás
bevezetésére tett javaslatot) támogatja/nem támogatja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4. napirendi pont: Tájékoztatás árajánlatról új víztorony felállításával kapcsolatos
költségekről Bucsa községben
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a tájékoztatást
árajánlatról új víztorony felállításával kapcsolatos költségekről Bucsa községben.
Az előterjesztésben található dokumentumokban az Alföldvíz Zrt ad tájékoztatást az új
víztorony felállításával kapcsolatos költségekről. A használt gádorosi víztorony felújítását, és
felszerelését jelenti az az összeg kb 28 millió forint plusz áfa lenne. Ezzel szemben egy
teljesen új víztorony 41 millió Ft.
Nem azért van a testület előtt a téma, hogy erről dönteni kellene, hanem azért, hogy ismert
legyen az, hogy egy minisztériumi projektben már szerepeltetve lett ez a víztorony csere, ami
egy projektötlet címen került a felsorolásba.
Kérné a testületet, hogy véleményezze ezt az irányvonalat, helyesnek tartják-e?
Földesi Györgyné képviselő: Egyenlőre ne lépjék meg a vásárlást, ki kell várni a lehetőséget,
főleg ne használtan vegyék, mert a különbség az újjal szemben nagyon kevés.
Faluházi Sándor képviselő: A víztorony szükséges lesz, de az ár is fontos.
Kláricz János polgármester: Az álláspont tehát az, hogy elismerik a szükségességét, jó az
elgondolás iránya, és keresik a megoldás lehetőségét. Jelezni fogja az ALFÖLDVÍZ Zrt
irányába a testület álláspontját.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni a Bucsa községben felállítandó új víztorony költségeivel kapcsolatos
tájékoztató megismeréséről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás árajánlatról új víztorony felállításával kapcsolatos költségekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa községben felállítandó új
víztorony költségeivel kapcsolatos tájékoztatót megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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5. napirendi pont: Tájékoztatás Dévaványa Város Önkormányzata káptalanfüredi
Sárréti ifjúsági táborban lévő tulajdoni részének értékesítési ajánlatáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a tájékoztatást
Dévaványa Város Önkormányzata káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági táborban lévő
tulajdonrészének értékesítési ajánlatáról.
Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a káptalanfüredi
Sárréti Ifjúsági Táborban lévő 1798/10000 tulajdoni arányát értékesíteni kívánja, az
értékbecslő által megadott adatok alapján, azaz 7.479.680 Ft-os áron. Füzesgyarmat Város
kívánta megvásárolni ezt a tulajdonrészt, de végül a testület nem fogadta el az ajánlatot.
A maga részéről ennek a tulajdonrésznek Bucsa Község Önkormányzata általi megvásárlását
nem támogatja. Mint ismeretes a képviselők részére Bucsa község Körösladány város
tulajdonrészét szeretné megvásárolni két részletben két egymást követő költségvetési évben
történő kifizetéssel. Bucsa község tehát nem kíván élni elővásárlási jogával.
Kérte a képviselő-testület tagjainak véleményét.
Földesi Györgyné képviselő: Bucsa Község Önkormányzata már megvásárolta Körösladány
részét, sajnálja, hogy a polgármesterek között nincs egyforma álláspont az ügyben.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e más hozzászólása, vagy kérdés?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, ha egyetértenek azzal, hogy
Bucsa Község Önkormányzata nem kívánja megvásárolni Dévaványa Város Önkormányzata
káptalanfüredi ifjúsági táborban lévő tulajdonrészét, és nem kíván élni elővásárlási jogával, az
kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás Dévaványa Város Önkormányzata káptalanfüredi Sárréti ifjúsági
táborban lévő tulajdoni részének értékesítési ajánlatáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülte Dévaványa Város Önkormányzata
káptalanfüredi Sárréti Ifjúsági Táborban lévő 1798/10000 tulajdoni arányát nem kívánja
megvásárolni, az értékbecslő által megadott adatok alapján, azaz 7.479.680 Ft-os áron
nem kíván élni elővásárlási jogával.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2017. május 10.
6. napirendi pont: Tájékoztató az óvodai beiratkozás idejéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, az óvodai beíratás
idejének meghatározásáról.
A jegyző előterjesztése alapján javasolja a határozat meghozatalát.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki az óvodai beiratkozás idejével egyetért.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az óvodai beiratkozás idejéről
A Képviselő-testület a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda nagyobb létszámú
gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételi időpontját Bucsa székhelyen és a
Kertészszigeti feladat ellátási helyen is: 2017. május 2. napjától 2017. május 4. napjáig
8 órától 12 óráig határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a fenti rendelkezést helyben szokásos
módon tegye közzé.
Felelős: Pap-Szabó Katalin jegyző
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: Tájékoztatás a CSALI Horgászegyesület működéséről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a CSALI
Horgászegyesület működéséről szóló tájékoztatást.
Nagy Ferenc, az egyesület elnöke írásos anyagát a képviselők megkapták.
Az elnök nem tud részt venni az ülésen.
Földesi Györgyné képviselő: A beszámolóban általános információk vannak, nem találhatók
konkrét számadatok a bevételről, vagy arról, hogy mennyi halat fogtak ki.
Kláricz János polgármester: Ezeket az adatokat nyilvános internetes oldalakon lehet
megtekinteni.
Földesi Györgyné képviselő: Véleménye szerint ha készül egy tájékoztatás, akkor már ezeket
az adatokat bele lehetett volna foglalni.
A beszámolóban szó van arról, hogy az előző vezetés sajnos nem használt ki semmilyen külső
pályázati forrást az egyesület finanszírozásához, csak az egyesületi tagoktól befolyt tagdíjból
gazdálkodott. Ezt nem írta volna le, ez unintelligens sor.
Mindezek ellenére megköszöni az előző vezetésnek, Orvos Istvánnak, és Balogh Lászlónak is
a horgászegyesületben végzett munkáját, akik munkája nélkül most nem lehetne 30 éves az
egyesület.
Kláricz János polgármester: Arra szeretett volna utalni az elnök, hogy más lettel gondolkodik
a mostani vezetés. Most nem az a jellemző, hogy a bevételekből költekezik a vezetés, hanem
az, hogy minden pályázati lehetőséget megragadva szeretné akár a vagyonelemeit növelni,
vagy a rendezvényeit finanszírozni.
Évről évre visszatérően volt olyan elképzelés, hogy saját horgásztavat szerettek volna.
Faluházi Sándor képviselő: Az Akácos utca végére tervezték a horgásztavat.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, tolmácsolni fogja a véleményt.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a CSALI Horgászegyesület működéséről szóló tájékoztatást elfogadja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a CSALI Horgászegyesület működéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CSALI Horgászegyesület
működéséről szóló tájékoztatást elfogadta.
Felelős: Nagy Ferenc a CSALI HE elnöke
Határidő: azonnal
8. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve elfogadásáról.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 42.§. (1) bek
alapján a Kbt hatálya alá tartozó szervezetnek legkésőbb március 31-ig el kell készítenie és
közzé kell tennie az adott évre tervezett közbeszerzések szóló közbeszerzési tervét.
A közbeszerzési terv összeállításakor a benyújtott pályázatok költségvetéseiben felmerült
közbeszerzés köteles tevékenységek lettek figyelembe véve.
A jelenlegi információk szerint az a két tétel, amely a tervben szerepel, azok lesznek
közbeszerzés kötelesek, nyilván ez változhat, és akkor a terv aktualizálásra kerül.
Megkérdezte a képviselőket ezzel az adattartalommal a közbeszerzési tervet elfogadni
szíveskedjenek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervét
elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
39/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési terve elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozat melléklete szerint
fogadja elBucsa Község Önkormányzatának a 2017. évi közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény alapján összeállított 2017. évi közbeszerzési tervét.
A közbeszerzés tárgya

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárás típus

Eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

I. Árubeszerzés
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Szerződés
teljesítésének
várható időpontja
vagy a szerződés
időtartama

Sor került-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
előzetes összesített
tájékoztató
közzétételére

-

-

-

-

-

-

nemzeti

Kbt. 122.§

2017.III.
negyedév

2018. december 31.

nem

nemzeti

Kbt. 122.§

2017. III.
negyedév

2018. december 31.

nem

-

-

II. Építési beruházás
TOP-1.1.3-15
Helyi termelői piac
létesítése Bucsán
VP-6-7.4.1.1-16
Településkép, közösségi
tér fejlesztése
III. Szolgáltatásmegrendelés
IV. Építési koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió

-

-

-

9. napirendi pont: A 2017. évi falunapi programelőzetes egyeztetés
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a 2017. évi falunapi
program előzetes egyeztetéséről.
A falunap 2017. augusztus 12-én szombaton kerül megtartásra, a környező településekhez
igazítva ez a dátum a megfelelő. Felkérte a Kulturális bizottság elnökét néhány szóban tegyen
kiegészítést a napirenddel kapcsolatosan.
Harmati Gyula képviselő: Elmondta, hogy a falunap dátumán kívül a sátorfedés került
lekérésre erre a napra, mivel ezeket a rendezvény eszközöket több település használja.
A falunapi programra aláírt szerződés még nincs, az időponton és a színpadfedésen kívül tehát
más nem került lefixálásra.
Kláricz János polgármester: A július utolsó hétvégéjén Kertészsziget tart falunapot, majd
Körösújfalu, azután kerül Bucsára a rendezvénysátor, és színpadfedés.
A rendelkezésre álló forrást az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe betervezték.
A programok szervezésében Harmati Gyula fog közreműködni. Tárgyalások még nem, de
felkeresések már történtek, most az idősek korosztály számára mulatós műsor kerülne
kiválasztásra, illetve megyei illetőségű fellépők kerültek megkeresésre.
Olyan programra is gondoltak, amikor is korabeli ruhákba öltözve lehetne fotókat készíttetni,
egész napos bérléssel történne ez.
A falunap a helyi fellépők irányába fog eltolódni.
Földesi Györgyné képviselő: A falunapról nagyon kevés információt hallottak. A falunap
felelőse mindig a polgármester. Neki kell összefogni a szervezést.
Javasolja, hogy a polgármester nevezzen meg egy bizottságot, amelynek a tagjai a falunap
megszervezésére kapnak megbízást.
Kláricz János polgármester: Minden évben megszervezi a polgármester a falunapot, minden
évben éri kritika is. Nem gondolja, hogy jobb irányba terelődne a falunapi szervezés, ha
többen, öten – tízen kezdenék szervezni.
Régebben azt is kérte, hogy a képviselők is vállaljanak szerepet ebben a feladatban.
Mindezek ellenére javasolja, hogy a kulturális bizottság legyen az a bizottság, akik a falunap
szervezésével foglalkozik.
Megkérdezte, hogy egyetértenek-e a képviselők?
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Mivel a képviselők egyetértettek, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, Bucsa
Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közművelődési Sport és Környezetvédelmi
Bizottság tagjait kéri fel a falunapi programok megszervezésével.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
A 2017. évi falunapi programelőzetes egyeztetés
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi falunap szervezésével
kapcsolatos feladatra felkéri a Közművelődési Sport és Környezetvédelmi Bizottság
tagjait.
Felelős: Kláricz János polgármester
Harmati Gyula a bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Döntés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására felhívás szerinti pályázat benyújtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a döntést az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására felhívás szerinti pályázat
benyújtásáról.
A tavalyi évben a községháza belső felújítására nyújtott be az önkormányzat pályázatot,
sajnos az nem került prioritásra. Most a meglévő aszfaltutak javítására kerülhetne sor a
pályázattal megvalósított beruházás keretében. A Hunyadi utca, a Szabadság, az Arany János,
a Jókai és a Dózsa utcák jöhetnének számításra. A költségvetés elkészült, ami szerint a
határozatot a képviselő-testületnek meg kell hoznia.
Kérte a képviselők szíves hozzászólásait.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a saját erő összegét honnan fogják tudni
biztosítani?
Kláricz János polgármester: A 2017. évi költségvetésben van egy 3,5 millió forintos tartalék,
tudják, hogy azt már többszörösen túlvállalták, de meg kell várni, amíg a pályázat elbírálásra
kerül, és akkor fognak tudni még átcsoportosítani, ha szükséges.
Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki javasolja a pályázat benyújtását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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41/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet
II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
felhívás szerinti pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatásra”.
A fejlesztéssel érintett útszakasz helyrajzi száma:
Bucsa, Szabadság utca 450 m-es szakasza
hrsz: 776
Bucsa, Arany János utca 550 m-es szakasza
hrsz: 892
Bucsa, Jókai utca 570 m-es szakasza
hrsz: 931
Bucsa, Hunyadi utca 500 m-es szakasza
hrsz: 1141
Bucsa, Dózsa György utca 510 m teljes szakasz
hrsz: 851
A fejlesztés támogatási mértéke 85 %, igényelt támogatási összeg: 14.644.101 Ft.
A fejlesztés összköltsége (támogatás és önerő együttesen): 17.228.354Ft
Vállalt önerő: 2.584.253 Ft, az összköltség 15 %-a.
A Képviselő-testület a vállalt önerő összegét a 2017. évi költségvetésében a
Felhalmozási bevétel terhére biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat benyújtása
iránt intézkedjen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2017. május 2. és folyamatos
11. napirendi pont: Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című
felhívás tárgyában
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a pályázat
benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában.
A pályázattal kapcsolatosan írásban is kaptak a képviselők előterjesztést.
A Széchenyi 2020 keretében jelent meg „A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16
kódszámú felhívás. A konstrukció keretében,- a Felhívás 4.1. pontjában rögzített 290/2014.
(XI.26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett járásokban érintett helyi önkormányzatok
pályázhatnak (GFO kód: Helyi önkormányzat 321).
A Felhívás célja:A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer keretén belül az
informális és nem formális tanulás jegyében közösségi képzési és tehetséggondozó helyi és
területi szintű szolgáltatást biztosító infrastruktúra kialakítása és fejlesztése.
Célcsoport:
- a köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és
- az egész életen át tartó tanulásban részt vevők.
Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak,
képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári,
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múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és
szolgáltató terek kialakítását, bővítését.
A teljes rendelkezésre álló keretösszeg 2 milliárd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 16-400 db.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 31-től 2017. április 30-ig lehetséges. (1.
szakasz)
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 5 millió Ft., maximum 120
millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A megpályázni kívánt támogatási összeg összesen bruttó 120.000.000,- Ft.
Földesi Györgyné képviselő: Óvatosan kell ezekkel a támogatásokkal bánni. Most előre
keveset tudnak róla, de lehet, hogy nagyon jó lesz.
Kláricz János polgármester: Minden olyan cselekményt támogatnak, ami a közművelődési
cselekményen belül értendő, az olyan hagyományteremtésre hagyományőrzésre irányuló
rendezvények támogatását, és rendezvény helyszínek kialakítását, az adott ingatlannak az
infrastrukturális fejlesztését eszközök beszerzését kell ezzel projekttel megvalósítani.
Egy keretösszegre pályázik az önkormányzat, amelyet szakmai alátámasztását komoly
anyaggal kell megindokolni. Elindul az önkormányzat a pályázaton, elindul a munka,
szakembereket is kell majd bevonni, de szakemberek bevonásár a pályázat biztosít forrást,
amennyiben sikeres és nyertes lesz.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki az EFOP-4.1.7-16 kódszámú a közösségi művelődési intézményés szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában
benyújtandó pályázat benyújtásával egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az EFOP-4.1.7-16 A
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései című konstrukcióban pályázat benyújtását.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Polgármester
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a szíveskedjenek egy másik
határozatot is hozni a polgármester megbízásával kapcsolatosan.
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
Polgármester Urat, hogy az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című konstrukcióban a
benyújtandó pályázatok előkészítésében és beadásában teljes körűen eljárjon, az
előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket
megkösse.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2017.(IV.27.) Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című felhívás tárgyában –
Kláricz János Polgármester Úr megbízása
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
Polgármester Urat, hogy az EFOP-4.1.7-16 A közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című konstrukcióban a
benyújtandó pályázatok előkészítésében és beadásában teljes körűen eljárjon, az
előkészítéshez és a megvalósításhoz szükséges közreműködői, megbízási szerződéseket
megkösse.
Határidő: folyamatos
Felelős:
Polgármester
13./ Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenharmadik napirendi pontot, a bejelentéseket.
Kérte a képviselőket, akinek van bejelentése tegye meg.
Faluházi Sándor képviselő: Az agglomerációs felülvizsgálattal kapcsolatosan megkérdezte,
hogy készült-e olyan vizsgálat, ami Ecsegfalva saját szennyvízkezelését célozná.
Kláricz János polgármester: Az anyagot a képviselők bármikor megtekinthetik a titkárságon,
de a nagyobb mérete miatt csak elektronikusan lehetséges.
Földesi Györgyné képviselő: Az előzőekben megtartott ülésen arról volt szó, hogy a felvett
fizetési előlegekről és az önkormányzat pénzügyi helyzetéről negyedévente tájékoztatást
kaphatnak a Gazdasági Bizottság tagjai. Ez a tájékoztatás nem történt meg.
A 2017. évi I. félévi Munkatervben szerepel a falunapi előzetesről szóló napirend, amit majd
szeretne kiegészíteni.
Elmaradt a munkaterv szerint a 2017. április 7. napra tervezett közmeghallgatás.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft-nél működő Felügyelő Bizottság adjon javaslatot a képviselőtestület felé a kft működéséről. Ha felelősségre vonás történne a bizottság határozata is
szükséges lehet.
A falunap kapcsán szó volt a kulturális életről, hiányolja a 2017. évi kulturális programtervet.
Megdöbbenve tapasztalta, hogy nincs Kultúrház igazgató, ha nincs ilyen hogyan kérhető
számon a felelős személy?
Megkérdezte, hogy az Ady Endre 32. szám alatti ingatlannál bekövetkezett káreseménnyel
kapcsolatosan érkezett-e már a visszajelzés a biztosítótól.
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Javasolja, hogy a civil szervezetek részére megállapított km kerettel kapcsolatos kimutatásból
készüljön munkaanyag. Olyan érzete van, hogy a megállapítotton felül lett teljesítve az
utaztatás.
Megkérdezte, hogy az önkormányzati autók mikor kerülnek vissza az eredeti garázsukba?
Javasolja, hogy foglalkozzanak az önkormányzati elismerésekkel 2017 évre vonatkozóan.
A lomtalanítást törvény írja elő, az elmúlt tíz évben kétszer volt lomtalanítás, javasolja a
lomtalanítást.
Szúnyoggyérítésre vonatkozóan kötött-e szerződést az önkormányzat? Ez jól bevált szokás
volt, miért tértek el ettől?
Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötése milyen
ütemben halad, és milyen költséggel jár?
Megkérdezte, hogy a temetőnél lévő kamera felvételeit ki látja?
Megkérdezte, hogy az ételszállító autó mikor kerül vissza az eredeti funkciójába?
Az internet szolgáltatással kapcsolatosan érdeklődött, illetve kérdezte, hogy az mikor kerül
visszakötésre a Közösségi Házba?
Kláricz János polgármester: Visszafelé haladva szeretne válaszolni. Az internet az
önkormányzat ingatlanából kerül megosztásra. Az internethálózat használatért az előző
szolgáltató, és a mostani szolgáltató sem kért díjat, ez éves viszonylatban milliós
megtakarítást tételt jelent. Nagyon nagy sávszélességű a hálózat, de a művelődési házat, az
óvodát és a konyhát illetően egy kisebb fejlesztéssel be kellett kötni ebbe a hálózatba.
A telefonszolgáltatás havi díjas, az internet szolgáltatás pedig minden intézményben
ingyenesen érhető el. Ennek a hálózatnak a fejlesztését az önkormányzat munkatársai végzik,
a héten, jövő héten lesz kész, kb 70 ezer forint költséget jelent.
Az ételszállító autó visszaállításával kapcsolatos kérdés visszatérő dolog, javasolja, hogy
készüljön költségszámítás. Úgy gondolja azonban, hogy az önkormányzat sem a személyzetet
illetően, sem anyagi szempontból nincs erre felkészülve. Ezt kell szembe állítani azzal, hogy
bár nem a legelegánsabb az ételszállító autó, de a legkevesebb költség mellett tudja ezt
végezni a közfoglalkoztatottak bevonásával.
Az autóra kell egy állandó munkatárs, a szűk apparátuson belül nem lehetséges ezt
megoldani.
Földesi Györgyné képviselő: Arra a személyre gondolt, aki a Toyota típusú személykocsit
szokta vezetni.
Kláricz János polgármester: Mint közvetlen felettese nem tudja elképzelni, hogy azt a kollegát
erre a helyre pozícionálja, annál sokkal értékesebb az a munkatárs, hogy ezt a feladat végezze.
Fenyődi Attila alpolgármester: Véleménye szerint nagy luxus az, hogy erre a feladatra
fenntartson az önkormányzat egy autót.
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Kláricz János polgármester: Az ÁNTSZ-t is meg kell kérdezni, hogy alkalmasnak tartja-e ezt
az autót az ételszállítás feladatra.
A temetőnél lévő kamerával 30 napot lehet visszanézni. De senki más nem látja, csak vissza
lehet nézni, helyi rögzítésű. A sportpályánál van még ilyen kamera.
A szennyvízbekötések lassan befejeződnek, fedezetét a zöldterület karbantartása költséghely
fedezi, a díjazás ugyanannyi mint ha egy lakosnak végeznének egybekötést, körülbelül
500.000 Ft és 1.000.000 Ft között lesz ez a költség.
A szúnyogirtással kapcsolatosan nincs aláírt megállapodása az önkormányzatnak, a
Belügyminisztérium szokott alkalmanként pályázatot kiírni szúnyoggyérítésre.
Földesi Györgyné képviselő: Saját erőből is lehetne ilyen gyérítést végezni.
Miért nincs ilyen? Régebben volt ilyen, és minden lakosnak jó lenne, ha a szúnyogok gyérítve
lennének.
Kláricz János polgármester: Jogos egyébként a felvetés ez egyértelműen anyagi kérdés.
A lomtalanítással kapcsolatosan a hulladékszállító cég azt a tájékoztatást adta, hogy
elkülönítetten lehetséges a lomtalanítás, külön az elektronikai és külön a más jellegű,
hamarosan sor kerülhet erre is, maga a felvetés szintén jogos.
Az önkormányzati elismeréssel kapcsolatosan felhívná a figyelmet a Kulturális bizottság
elnökének, hogy legyen ez a téma megtárgyalva bizottsági ülésen.
Harmati Gyula képviselő: Meg kell hirdetni a községben ahhoz, hogy javaslatot tehessenek.
Földesi Györgyné képviselő: A lakosok 8 aláírással tehetnek javaslatot, a képviselők bármikor
tehetnek szóban is, aláírás nélkül.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Arra utalt, hogy a költségvetésben erre a célra nem terveztek, de
természetesen ha a testület megtalálja a forrást, lehet rá fordítani.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzati autók hamarosan visszakerülnek az
önkormányzat udvarára a garázsokba, ahogyan a belső udvar aszfaltozása elkészül.
Az Ady Endre utcai ingatlannal kapcsolatosan a biztosító elutasította a kérelmet, folyik egy
belső vizsgálat, és egy költségbecslés a helyreállításra vonatkozóan. Fognak még erről
beszélni.
A kulturális programtervvel kapcsolatosan kéri, hogy készüljön előterjesztés a programokról
és kerüljön a testület napirendjére, és pótolják a hiányosságot.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsága véleménye szerint nem kell hogy már
működjön, mert a végelszámoló jár el.
A pénzügyi beszámolóval kapcsolatosan átadná a szót a jegyző asszonynak.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Az előző üléseken megbeszélték, hogy negyedévenként
tájékoztatás készül az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A negyedévet követően az áprilisi
ülés lett volna az első alkalom, ez azért maradt el, mert az ASP rendszer nem működik
megfelelően, és a kincstár sem engedte, az április 20-i zárást. Könyveléstechnikailag van
probléma. Amint elkészül a kimutatás, behozzák testület elé.
Földesi Györgyné elnök: Emiatt maradt el a zárszámadás is a napirendről.
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Pap-Szabó Katalin jegyző: A zárszámadási rendeletnek május 31-ig hatályba kell lépnie.
Kláricz János polgármester: A civil szervezetek részére nyújtott kilométer keret felhasználás
kimutatásból készülhet munkaanyag.
A művelődési háznak azért nincs igazgatója, mert szakfeladatként működik annak az ellátása,
a munkatárs beosztása kulturális szervező megnevezésű.
Régen ez nem így működött. Örül ennek a felvetésnek. Felkérésnek is lehet ez kezelni, mikor
tudják vállalni azt, hogy igazgató kerüljön vissza a művelődési ház élére?
Támogatja egyébként ezt a dolgot, egyetért a képviselő asszonnyal. Elkezdenek ezen
dolgozni, megvizsgálják hogyan tudják visszaállítani ezt a státuszt.
Földesi Györgyné képviselő: Jó lenne, ha a művelődési ház falára a Radnóti Miklós
Művelődési Ház felirat visszakerülne mivel ezt a nevet viselte, amit nem vett el senki.
Mogyorósi Anikó képviselő: A közösségi ház felújításával kapcsolatos pályázatban nincs
benne a műemlék jellegű épületek felújítása.
Kláricz János polgármester: Ez a projekt már lezárult.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése,
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 18,00 órakor bezárta.

hozzászólása?

kmf.
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Pap-Szabó Katalin
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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