JEGYZİKÖNYV
Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. június 15-én,
18.00 órakor tartott nyílt rendkívüli ülésén.
104/2010. (VI. 15.) önkormányzati határozat

Árvízkárosult gyermekek táboroztatása

105/2010 (VI. 15.) Önkormányzati határozat

Az Ifjúsági Táborba hőtıkamra beszerelése

Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester
Bozó Péter alpolgármester
Bozó Lászlóné képviselı
Huszár Ernıné képviselı
Koska István képviselı
Kosztik Imréné képviselı
Simonné Koska Katalin képviselı
Távolmaradását bejelentette: Janicsek Antal Károly képviselı
Tanácskozási Joggal megjelent: Holló Eszter Júlia aljegyzı
Jegyzıkönyvvezetı: Bozó Péterné
Zagyva Ferencné: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy egy képviselı igazoltan van
távol, a testület határozatképes. Az ülés meghívó nélküli hirtelen összehívására az
árvízhelyzet miatti gyors segítségnyújtás történt. Felmerült benne a gondolat, hogy az
árvízkárosult települések gyermekein Bükkszék úgy tud segíteni a legjobban, ha táboroztatást
ajánl fel számukra. Ehhez kéri a testület támogatását.
A képviselı-testület egyhangúlag a következı határozatot hozta:.
104/2010. (VI.15.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselı-testülete a 2010 májusában lezajlott folyamatos csapadékos
idıjárás következtében árvízkárokat szenvedett települések lakóinak felajánlja, a károsult
településeken élı gyermekek számára az Ifjúsági Táborában ingyenes táborozás lehetıségét kiemelkedıen közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatása jogcímen. Az
önkormányzat a szállás fedezetét saját költségvetése terhére biztosítja, az étkeztetéshez
támogatókat keres magánszemélyek és vállalkozások körében. A támogatásokat elkülönített
számlájára várja, melynek számlaszáma 62800376-11016250.
A testület felhívja a polgármestert a támogatási felhívást közzétételére több fórumon,
valamint a táborvezetıt, hogy szervezze meg az árvízkárosult gyermekek táborozását.
Felelıs: polgármester, táborvezetı
Határidı: 2010. június 15.-tıl értelemszerően
Bozó Lászlóné: A táborba sürgısen hőtıt vagy hőtıkamrát kellene szerezni, mert a jelenlegi
elromlott. Kért árajánlatot, a legcélszerőbb a tábori konyha egyik raktárhelyiségének
átalakítani hőtıkamra céljából. Ehhez nem kell engedély sem. Az árajánlat 698.000.- Ft+ÁFA
összegrıl szól.
105/2010. (VI.15.) önkormányzati h a t á r o z a t:
Bükkszék Község Képviselı-testülete elfogadja a Frigotech Controll Co. Kft árajánlatát az
Ifjúsági Táborban hőtıkamra megépítésére 698.000.- Ft +ÁFA összegben.
A testület megbízza a polgármestert a vállalkozóval történı szerzıdéskötéssel, a táborvezetıt
pedig a munkafolyamat lebonyolításával.
Felelıs: polgármester, táborvezetı
Határidı: azonnal
Több napirendi pont nem volt, az ülés a polgármester bezárta.
K.m.f.
Zagyva Ferencné
Polgármester

Holló Eszter
aljegyzı
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