Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
250-11/2022. ikt.sz.
11. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
(csütörtökön) délután 13,30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

2022.

május

19-én

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Földesi Györgyné, Fenyődi
Attila, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Sebők János tű. alezredes
kirendeltségvezető, Kovács Krisztián tű. alezredes kirendeltségvezető, Czeglédi Lajos
alezredes kapitányságvezető, Köleséri Zoltán főhadnagy.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt,
Sebők János tű. alezredes kirendeltségvezetőt, Kovács Krisztián tű. alezredes
kirendeltségvezetőt, Czeglédi Lajos alezredes kapitányságvezetőt és Köleséri Zoltán
főhadnagyot.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van.
Hiányzik 1 fő képviselő. Ő távolmaradását előre jelezte.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évben végzett munkájáról
Előadó: Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltség-vezető

Szeghalmi

2./ Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi
tűzvédelmi tevékenységéről
Előadó: Sebők János tű. alezredes, parancsnok
3./ Beszámoló a Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa község 2021 évi közbiztonsági
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Czeglédi Lajos r. alezredes kapitányságvezető
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1.napirendi pont: Tájékoztató a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évben végzett munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a tájékoztatást a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021
évben végzett munkájáról.
Felkérte Kovács Krisztián alezredes urat, hogy pár mondatban értékelje a 2021. évben végzett
munkájukat.
Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető: A kiküldött munkaanyag részletes
tájékoztatást nyújt a katasztrófavédelem 2021. évben végzett munkájáról. Azonban szeretne
kiegészítést tenni azzal kapcsolatosan, hogy az elmúlt időszakban megnőtt a haláleseteket
okozó tüzek száma, nem csak megyei, hanem országos szinten is. Ezért javasolja, hogy főként
idősebb embereknél jelezzék a füstérzékelők beszerzésének fontosságát. Több olyan esettel is
találkoztak ahol, ha be lett volna szerelve a füstérzékelő, megelőzhető lett volna a haláleset.
Az esetleges kérdésekre szívesen válaszol.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint osztott hatáskör ugyan, de közösen kezelhetik
az első két napirendi pontot. Megkérdezte Sebők János tűzoltó-parancsnok urat, hogy kíván-e
kiegészítést tenni?
Sebők János tű. alezredes: Hasonló a véleménye az előzőekben elhangzottakkal
kapcsolatosan.
A beszámolóban örömmel konstatálja, hogy a településen csökkentek a tűzesetek az elmúlt
évekhez képest. A tavalyi évben három tűzeset és egy műszaki mentés, valamint két téves
bejelentés volt Bucsán. Az idei évben három tűzeset, egy műszaki mentés történt eddig, bízik
benne, hogy ez így is marad. Május hónapban három alkalommal a tűzoltóság részéről
bejárást tartanak az önkormányzat épületében, területén. A visszajelzések jók, apró
hiányosságokat találtak. Ezekre a hiányosságokra felhívják a figyelmet, segítő jelleggel.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e még
valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor Attila képviselő: Annyit szeretne kérdezni, hogy az említett tűzesetek
áldozatai jellemzően egyedül élő időskorúak?
Kovács Krisztián tű. alezredes, kirendeltségvezető: Bárki járhat így, de jellemző az egyedül
élő vagy idősebb személy.
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Kláricz János polgármester: Úgy gondolja, hogy a füstjelző készülék fontosságáról el tudnak
indítani egy hirdetményt a lakosság részére.
Megkérdezte,hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évben végzett munkájáról.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2022.(V.19.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évben végzett munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021 évben végzett munkájáról
szóló tájékoztatót a csatolt mellékletben foglalt részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
2.napirendi pont: Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a beszámolót a JászNagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi
tevékenységéről.
Mivel az első napirendi ponttal együtt került megtárgyalásra, kérte a Képviselő-testület tagjait
kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja, a beszámolót a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2022.(V.19.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2021 évben végzett munkájáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Karcagi Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2021 évben végzett munkájáról szóló beszámolót a csatolt
mellékletben foglalt részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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3.napirendi pont: Beszámoló a Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa község 2021 évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette harmadik napirendi pontot a beszámolót a
Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa község 2021 évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Megkérdezte Czeglédi Lajos rendőr alezredes urat, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban
kiegészítést tenni?
Czeglédi Lajos rendőr alezredes, kapitányságvezető: Elsősorban szeretne bemutatkozni a
Képviselő-testületnek. Több éve a Szeghalmi Rendőrkapitányságon dolgozik, így többször
járt már a településen. A tavalyi évben nevezték ki kapitányságvezetőnek, ezért ebben a
minőségben először jár a községben. Szeretné bemutatni Köleséri Zoltán főhadnagyot, aki a
rendészeti osztály osztályvezetője, továbbá a településen dolgozó körzeti megbízottak
közvetlen felettese. A két fő körzeti megbízottak helyzete annyiban rendeződött, hogy a
tényleges kinevezésüket megkapták. A beszámolóval kapcsolatban annyi kiegészítést tenne,
hogy bűnesetek száma 11 darab volt, ami az Egységes Nyomozó hatóság és Ügyészség
statisztikai rendszer adatai alapján szerepelnek. Amíg az ügyészség nem zár le egy ügyet
addig az nem kerül bele a nyilvántartásukba. A beszámolóban tehát nem feltétlenül a reális
képet látják. A lakosságtól azt a segítséget szeretnék kérni, hogy ha feljelentést kívánnak
tenni, akkor a bűntény helyszínét hagyják érintetlenül, továbbá ne teljen el több nap a
bűncselekmény és a feljelentés között. Ezzel a kollégái munkáját segítik. A körzeti
megbízottak jogszerűen és szakszerűen járnak el, a lakosság bármikor bizalommal
fordulhatnak hozzájuk. A közúti balesetekkel kapcsolatban elmondhatja, hogy a tavalyi évben
nem volt személyi sérüléssel járó baleset. Sajnos tapasztalhatják, hogy az utak sem Karcag
felé, sem Füzesgyarmat felé nincsenek jó állapotban. Ezért fontos, hogy mindenki vezessen
körültekintően, a megengedett sebességet senki ne lépje át.
Bármilyen kérdésre szívesen válaszol.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést. Utólag is gratulál a kapitány úr
kinevezéséhez, biztos benne, hogy ahogy eddig is úgy a jövőben is sikeres lesz az
együttműködés.
A közút felé már többször élt jelzéssel az utak állapota miatt.
A védelmi ülésen tárgyaltak a bevándorlásról is, a településen két ukrán menekültről volt
tudomásuk, de azóta már ők is elmentek.
Czeglédi Lajos rendőr alezredes, kapitányságvezető: A körzetükbe tartozó településeken jelen vannak
az ukrán menekültek. Kisebb konfliktusok adódnak a helyi lakosokkal, de nagyobb problémát nem
okoznak.

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Fenyődi Attila képviselő: Az utolsó fél évben feltűnt neki, hogy Bucsa „Bogárzó” részén
nagyon sűrűn rendőrt lehet látni. Ott a kisebbség is nagyobb létszámban él.
Köleséri Zoltán főhadnagy: Arra felé él két problémásabb család. Vaskereskedelemmel
foglalkoznak, ebből adódóan, ha feljelentés érkezik a szálak általában hozzájuk vezetnek. A
gépjárművek, amiket használnak általában rendezetlen okmányokkal rendelkeznek.
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Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e még
valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a beszámolót a Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa község 2021 évi
közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2022.(V.19.) Képviselő-testületi határozat
Beszámoló a Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa község 2021 évi közbiztonsági
helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalmi Rendőrkapitányság Bucsa
község 2021 évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről végzett munkájáról szóló beszámolót a csatolt mellékletben foglalt
részletezéssel elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 10,00 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető

5

