
ROMÁNIA 

KOLOZS MEGYE 

BÁCS KÖZSÉG  

HELYI TANÁCSA 

  

2018.02.22-i 

9.sz. HATÁROZAT 

a közmunka intézkedési  tervének jóváhagyásáról a 2018-s évre, melyet a 2001.évi 

416.Törvény szerint javasolt megvalósítani a szociális segélyen élőkkel 

 

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Figyelembe véve a minimálbérre vonatkozó 2010.évi 276.sz.Törvény által módosított 

és kiegészített 2001.évi 416.Törvény 6.cikkelyének 7.és 8. bekezdését;  

   A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 36. cikkelyének 2) bekezdésének  (b)  része, 

4.bekezdésének (e) része, 2.bekezdésének (d)része, 6.bekezdésének (a) részének  

2.pontja,9.pontja, 13.pontja, 16.pontja  alapján; 

 A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint: 

HATÁROZATOT HOZ: 

 

 1.cikkely Jóváhagyja a közmunka intézkedési  tervét a 2018-s évre, melyet a mellékelt  

2001.évi 416.Törvény szerint javasolt megvalósítani a szociális segélyen élőkkel. 

2.cikkely  Jelen határozat előírásainak véghezvitelével a szociálpolitikai osztályt és a 

község alpolgármesterét bízza meg. 

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

TITKÁR 

IUGA GEORGE COSMIN            PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]                  [aláírás] 

 

  



 

 

 

 

 

KÖZMUNKA CSELEKVÉSI TERV A 2018-S ÉVRE 

 

Figyelembe véve a minimálbérre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a 

2001.évi 416.Törvényt, a Helyi Tanács a közmunka cselekvési tervet jóváhagyásra előterjeszti 

: 

 1. Közterületek tisztítása, növényzet vágásával és az így kapott hulladék elszállításával; 

 2. Köztemetők karbantartása, növényzet vágással és bokrok nyírásával; 

 3. A vízelvezető árkok tisztítása, a víz kiáradásának megelőzése érdekében; 

 4. Vízmedrek takarítása és  tisztítása (Nádas meder, Szucsági patak;Vőlegény patak, 

Kórus patak stb.) az akadályok megszüntetésével és szemét összegyűjtéssel, illetve ezek 

elszállításával; 

 5. A tilosban lerakott, tárolt hulladék eltakarítása és elszállítása; 

 6. Fedett árkok tisztítása és az így kapott hulladék elszállítása; 

 7. Határ utak javítása és az  esővíz árkok felé  terelése ; 

 8. A gépes útjavítások alatt fizikai munkák igénybevétele; 

 9. Vízgyűjtő medence tisztítása és fertőtlenítése a központi hálózati vízellátás nélküli 

településeken; 

 10. Bács Község közterületein található áramellátó oszlopok, fák és útpadkák festése; 

 11. Az iskolák és óvodák fűtéséhez szükséges faanyag kivágása és tárolása; 

 12. Közterületek hó mentesítése és takarítása, olyan területeken, ahova az erre 

szakosodott cég gépekkel nem tevékenykedhet; 

 

A jelen cselekvési és munkaterv összes munkálata, a meglévő előírásoknak megfelelően a 

ledolgozott óraszámmal és a munkabiztonsági előírások betartásával valósul meg. 

 

 

 

Kidolgozta: 

Legfelsőbb tanácsos: Astilean Adina [aláírás, pecsét]  


