Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
181/2020. (II.18.) határozata
-

önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása -

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2019. évi LXXI.
törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 3. melléklet 9. pont a) pontja
szerinti Önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
182/2020. (II.18.) határozata
1. Buj Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és támogatja a 2020. évi
START munkaprogramra történő pályázat benyújtását 61 fő bevonásával, 78.535.920
ft összesített támogatási igénnyel.
2. A benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén a képviselő-testület támogatja az
esetlegesen szükséges közbeszerzési eljárások megindítását.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert jelen döntés alapján a szükséges
intézkedések megtételére és a dokumentumok aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal ill. folyamatos

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
183/2020. (II.18.) határozata
1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Buji Közös Önkormányzati Hivatal
Buji székhelyén a tényleges köztisztviselői létszámot 8 főben állapítja meg.
2. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre (2020. január 1-től
kezdődően) a köztisztviselői illetményalap összegét 46380,- forint összegben állapítja
meg, melyet a 2020. évi költségvetésébe is beépít.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
184/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évben esedékes irattári rendezés és
iratselejtezési munkák elvégzéséhez szükséges forrást a költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
185/2020. (II.18.) határozata
1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napfény Nyugdíjas
Egyesület, a Buji Polgárőr Egyesület, valamint a Bujért Közösen Egyesület civil
szervezetek részére 200 ezer forint önkormányzati támogatást nyújt működésük
támogatására 2020. évben.
2. A Buji Sportbarátok Egyesülete részére 500 ezer forint összegű támogatást biztosít
2020 évre.
3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a működési támogatással kapcsolatos támogatási
szerződéseket az önkormányzat nevében megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
186/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Buji Közös Önkormányzati Hivatal 2020.
évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el.
Költségvetés
i szerv
megnevezése
Feladat
megnevezése

Buji Közös Önkormányzati Hivatal Buj Székhely

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!
Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Előirányzat

A

B

Bevételek
1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5.

800 000

1 080 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2.1.

4.4.

1 880 000

4.3.-ból EU-s támogatás
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

75 702 333

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

77 582 333

1 880 000
75 702 333

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
187/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
A Képviselő-testület
1./ a Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta.
2./ A felülvizsgálat során megállapította, hogy az együttműködési megállapodást változatlan
formában továbbra is fenntartja.
A határozatról értesül:
1./ Buj Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
2./ Irattár

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
188/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény. 42. § (1) bekezdése alapján Buj Község Önkormányzata 2020. évre vonatkozó
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint fogadja el:
Az ajánlatkérő vonatkozásában
Az ajánlatkérő neve, címe: Buj Község Önkormányzata
4483 Buj, Rákóczi utca 1.
2.
A szervezet típusa: helyi önkormányzat [Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pont];
3.
Uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma: nincs
4.
Nemzeti értékhatárt elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzés száma (Kbt. XVII.
fejezet harmadik rész.): 1 db.
5.
A közbeszerzések az irányadó eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárásokra
vonatkozóan az alábbi táblázatba foglalva a következők:
1.

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e
vagy sor kerülte az adott
közbeszerzéssel
Szerződés
Irányadó
Tervezett Megindítás
teljesítésének összefüggésben
eljárásrend eljárásfajta tervezett
előzetes
várható
időpontja
összesített
határideje
tájékoztató
közzétételére?

A közbeszerzés
tárgya

Árubeszerzés
------------------------------

-----------

------------

--------------

---------------

------------------

nemzeti

Kbt. 115. §.
(1.)

2020. II.
negyedév

2020. III.
negyedév

nem

---------------

---------------

---------------

------------------

---------------------

Építés
A Rétköz turisztikai
kínálatának integrált
fejlesztése - A Rétköz
épített, szellemi és
természeti örökségének
turisztikai célú
fejlesztése,
termékcsomagok
kialakítása a Rétközben
TOP-1.2.1-15-SB12016-00016 Sirinya
fejlesztés

Szolgáltatás
-----------------------------

6.
7.

A központosított közbeszerzési eljárásban beszerezni tervezett érték:
NEMLEGES
A tervpályázati eljárások és az egyszerű tervpályázati eljárások száma és értéke:
NEMLEGES

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy gondoskodjon a közbeszerzési tervnek
az önkormányzat hivatalos honlapján, valamint a Közbeszerzési Hatóság honlapján való
közzétételéről.
Felelősök:
Határidő:

Barta Miklós polgármester
2020. év
Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
189/2020. (II.18.) határozata
Buj község Polgármestere szabadság ütemezésének jóváhagyása

Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester 2020. évi szabadság
ütemezését az előterjesztés 1. melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: Képviselő-testület
Határidő: 2020. február 28., illetve folyamatos 2021. február 28-ig

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
190/2020. (II.18.) határozata
1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Falu Program „A nemzeti
és helyi identitástudat erősítése” program során elnyert Művelődési Ház felújításával
kapcsolatosan megkért három árajánlat közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő
Elektro-Hír Kft (4485 Nagyhalász, Arany János utca 280.) árajánlatát fogadja el
14.250.000 forint összeggel.
2. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal, illetve 2020. március 31.
Felelős: Barta Miklós Ferenc polgármester

Buj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
191/2020. (II.18.) határozata
Buj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. I. félévi munkatervét a
jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
192/2020. (IV.02.) határozata
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi beszámolójának
elfogadása
Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Ibrány Város és
Térsége Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2019. évi beszámolóját elfogadom.

Buj, 2020. április 02.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
193/2020. (IV.02.) határozata
-

Buji Aranyalma Óvoda, Bölcsőde és Konyha 2020/2021. évi nevelési év csoport
létszámának engedélyezése -

Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a a Buji Aranyalma
Óvoda, Bölcsőde és Konyha a 2020/2021. évi nevelési évre 4 csoport indítását engedélyezem.
1 csoport bölcsődei csoport, 3 csoport óvodai csoport.
Felelős:

Barta Miklós Ferenc polgármester
Harkály Gyuláné intézményvezető

Buj, 2020. április 02.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
194/2020. (IV.02.) határozata
-

MEDI- AMB Nonprofit Kft. ügyeleti hozzájárulásának elfogadása -

Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a MEDI-AMB Kft.
ügyeleti díjjal kapcsolatos megkeresését elfogadom Buj Község Önkormányzata nevében az
alábbiak szerint:
1. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDI-AMB Nonprofit Kft-vel
megkötött „Feladat ellátási megállapodás orvosi ügyeleti feladatok ellátására”
8. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„A településeket lakosságszám arányosan megillető, a központi orvosi ügyelet
működéséhez kapcsolódó NEAK finanszírozáson felüli költségek ellentételezéseként
2020. évben ezen megállapodás alapján az önkormányzatok 668 Ft/fő/év összegű díjat
fizetnek meg a feladatot ellátó MEDI-AMB Nonprofit Közhasznú Kft-nek. A díj
fizetése 2020. I. negyedévére vonatkozóan 2020. március hónapban, a továbbiakban
pedig minden hónap 10. napjáig történik.”

2. Buj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDI-AMB Nonprofit Kft-vel
megkötött „Feladat ellátási megállapodás orvosi ügyeleti feladatok ellátására”
10. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„2020. április 01. napjától az orvosok óradíja hétköznapi ügyeletben bruttó 2.358
Ft/óra, hétvégén 3.309 Ft/óra, ünnepnapon 3.500 Ft/óra. Az asszisztensek óradíja
2020. április 01. napjától hétköznapi ügyeletben bruttó 1.298 Ft/óra, hétvégén 1.375
Ft/óra, ünnepnapon 1.500 Ft/óra, mely tartalmazza a munkabért és járulékait. A
gépkocsivezetők óradíja 2020. április 01. napjától 968 Ft/óra, hétvégén 1.118 Ft/óra,
ünnepnapon 1200 Ft/óra, mely tartalmazza a munkabért és járulékait.”

Buj, 2020. április 02.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
195/2020. (IV.02.) határozata

-

Magyar Falu programra pályázatok benyújtása -

Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Buj Község
Önkormányzata nevében az alábbi pályázatokra adunk be pályázatot:
1., A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” pályázati kiírásra,
Védőnői rendelő eszközfejlesztése (4483 Buj, Rákóczi utca 13-15.)
2., A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Közösségi tér ki-/átalakítás és
foglalkoztatás” pályázati kiírásra Művelődési Ház (4483 Buj, Kossuth utca 1.)
3., A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő út-,
hídépítés/felújítás” pályázati kiírásra (Buj, Arany János utca és Toldi utca útfelújítása).

Buj, 2020.április 02.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
196/2020. (IV.02.) határozata

-

feladat ellátási megállapodás módosítása -

Buj Község Önkormányzata, valamint Ibrány Város Önkormányzata 2016 novemberében
feladat-ellátási megállapodást kötöttek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. évi törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatások
közül a 64. §-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40 §-ban szabályozott
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítására az ellátást.
A feladat ellátási szerződést a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján eljárva, Buj Község Önkormányzata Polgármestere az alábbi melléklet
szerint hagyja jóvá és írja alá.
Buj, 2020.április 2.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

1. melléklet

Feladat-ellátási megállapodás
I.számú módosítása
Amely létrejött egyrészről
Buj Község Önkormányzata (4483. Buj, Rákóczi utca 1.sz.) Képviseletében Bartha Ferenc
Miklós polgármester, mint ellátást igénybe vevő,
másrészről
az Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény
(4484. Ibrány Szabolcs utca 50.sz.) új fenntartójának, Ibrány Város Önkormányzata (4484
Ibrány, Árpád u. 5-7. sz.) képviseletében Trencsényi Imre polgármester, mint ellátást nyújtó
másrészről
Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat intézmény
(4484. Ibrány Szabolcs utca 50.sz.) továbbiakban: Szolgáltató – képviseletében: Szoboszlai
Ildikó intézményvezető
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:
Előzmények:
Ibrány Város önkormányzata, valamint Buj község önkormányzata 2016 novemberében
feladat-ellátási megállapodást kötöttek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993.évi III. évi törvényben (továbbiakban: Szt.) meghatározott szociális alapszolgáltatások
közül a 64. §-ban szabályozott családsegítés, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 39-40 §-ban szabályozott
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak biztosítására az ellátást igénybe vevő Önkormányzat
közigazgatási területén 2017. január 1-től kezdődően. 2020. január 1. napjától Buj székhellyel
közös önkormányzati hivatal jött létre Tiszatelek községgel. A szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. évi törvény 86.§ (1a) bekezdése, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2a) bekezdése
előírja, hogy a közös önkormányzati hivatalok egységét nem lehet megbontani, azaz a közös
hivatalhoz tartozó települések tekintetében egy azonos szolgáltató láthatja el a család-és
gyermekjóléti szolgáltatást. Közös önkormányzati hivatal esetében a hivatal székhelye szerinti
település biztosítja a szolgáltatást a közös hivatalhoz tartozó valamennyi településen.
Fentiekre tekintettel Tiszatelek község önkormányzatával létrejött feladatellátás
megszüntetésre kerül közös megegyezéssel, míg Buj község önkormányzatával, mint a közös
hivatal székhelye szerinti önkormányzattal kötött megállapodást az alábbiakban módosítják a
felek:
1) A megállapodás 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
„2.2. A Szociális szolgáltatások jelen feladat ellátási szerződés hatálya alá tartozó
ellátási területe: Buj község és Tiszatelek község közigazgatási területe.”

1) A megállapodás 4.5 pontja az alábbiak szerint módosul:
„4.5 Az ellátást igénybe vevő vállalja, hogy a lakossága részére Bujon a Buj, Kossuth
út 25. sz.sz. alatti helyszínen saját tulajdonú ingatlanában, Tiszatelek községben pedig
a tiszatelki önkormányzat tulajdonában lévő Tiszatelek, Táncsics utca 20.sz. alatti
helyiségben biztosítja az ellátottak számára nyitva álló helyiséget, melynek vállalja
továbbra is a megfelelő berendezési, irodatechnikai felszerelési tárgyakkal történő
ellátását, annak folyamatos rendelkezésre állását, valamint fizeti ezen helység rezsi
költségeit.”
2) Jelen módosítás 2020. január 1. napjával lép hatályba. A felek kijelentik, hogy a
szerződésben meghatározott kötelezettségeket 2020. január 1 napjától teljesítik.
3) A módosítás a megállapodás egyéb pontjait nem érinti, azok változatlanul hatályban
maradnak.
4) A felek a fenti megállapodás módosítást elolvasták, értelmezték, s azt, mint akaratukkal
és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezőt jogosult képviselők útján jóváhagyólag
írják alá.
Ibrány, 2020.március ..

Buj, 2020. április 2.

……………………………………….
Trencsényi Imre
Ibrány polgármestere
ellátást nyújtó

…………………………………..
Barta Ferenc Miklós
Buj polgármestere
ellátást igénybe vevő

………………………………………….
Szoboszlai Ildikó
intézményvezető
Szolgáltató intézmény
Záradék:
Jelen megállapodást Ibrány Város képviselő testülete a 34/2020 (III.09.) KT. számú
Határozatával jóváhagyta.
Ibrány, 2020. március ...
Trencsényi Imre
Polgármester
Záradék:
Jelen megállapodást Buj Község Polgármestere 196/2020.(IV.02.) KT. számú Határozatával
jóváhagyta.
Buj, 2020. április 2.
Barta Ferenc Miklós
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
197/2020. (IV.23.) határozata

-

pályázat benyújtása -

1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, pályázatot nyújt be a VP/-19.2.1-56-3-17
pályázati felhívásra a „Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő rendezvények támogatására”
Lecsófőző falunap megrendezése.
2.,

A projekt teljes költsége:
Igényelt támogatás:
Saját forrás, önerő:

2.212.510 Forint
2.000.000 Forint.
212.510 Forint

Buj, 2020. április 23.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
198/2020. (IV.23.) határozata
-önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a
pénzügyminiszter által kiírt 2019.évi LXXI. törvény Magyarország 2020.évi központi
költségvetéséről 3.melléklet
9.pontjában Önkormányzatok rendkívüli támogatására.
Buj, 2020. április 23.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
199/2020. (V.6.) határozata

-

1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozattal támogatott település szándéknyilatkozata -

1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a Felzárkózó települések és a
gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló
1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozattal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem Buj
Község Önkormányzata nevében.
2., Buj Község Önkormányzata a koronavírus járvány miatti elmaradt bevételei miatt, nehéz
anyagi helyzetére való tekintettel, egyelőre nem kíván csatlakozni a programhoz. Jelentős
adóbevétel kiesés a programban való részvétel esetén az önkormányzat működését
ellehetetlenítené.
Buj, 2020. május 6.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
200/2020. (V.6.) határozata
-

feladat-ellátási szerződés módosítása -

1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a következő határozatot hozta:
2., Buj Község Önkormányzata Polgármestere hozzájárul, hogy Dr, Varga Viktor fogorvos a
4483 Buj, Rákóczi utca 13. szám alatti fogorvosi rendelőben a fogorvosi feladatokat ellátsa és
az illetékes Egészségbiztosítási Pénztárral területi ellátási szerződést kössön a fogorvosi
praxisra és működtetésére. A praxist a G.L. Dental Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes
utca 117.) keretén belül működteti Dr. Varga Viktor fogorvos (nyilvántartási száma: 89063).

Buj, 2020. május 6.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

Buj Község Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉNEK
201/2020. (V.6.) határozata

-

ingatlan értékesítés -

1., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva, a következő határozatot hozta:
2., Buj Község Önkormányzata Polgármestere a Buj Község Önkormányzata tulajdonát képező
buji 049/3 hrsz-ú 2591 m2 területű kivett saját használatú út, a buji 049/4 hrsz-ú 1551 m2
területű kivett használatú út és a buji 049/12 hrsz-ú 860 m2 területű kivett saját használatú utat
értékesíti a Vinnai Vadászati Kft. (4483 Buj, Rákóczi utca 11/2.) részére.
3., A buji 049/3 hrsz ingatlan eladási értéke 414.000 forint, a buji 049/4 hrsz-ú ingatlan 248.000
forint, a 049/12 hrsz-ú ingatlan 138.000 forint.
4., Az eladó kiköti, hogy az eladott ingatlanokat továbbra is útként kell használni, és biztosítani
a lakosság részére azok használatát.
Buj, 2020. május 6.
Barta Miklós Ferenc
Polgármester

