Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
295-12/2020. ikt.sz.
12. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 30-án
(szerdán) délután 13,45 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor Attila, Fenyődi Attila, Földesi
Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 fő képviselőből 6 fő jelen van. Hiányzik 1fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 6 fő.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2./A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Kláricz János polgármester
Dr. Nagy Éva jegyző
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 évi
fordulójához
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Az Alföldvíz Zrt gördülő fejlesztési terve véleményezése (2021-2035) ivóvíz, és szennyvíz
Előadó: Kláricz János polgármester
5./ A Bucsa 1235 helyrajzi szám alatti „kivett közterület” művelési ágú területtel kapcsolatos
probléma felvetésének megoldása
Előadó: Kláricz János polgármester
6./ Tájékoztatás aMagyar Nemzeti
Megállapodással kapcsolatosan
Előadó: Kláricz János polgármester

Írószövetséggel
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megkötött

Együttműködési

7./ Bejelentések
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: Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Saját részéről annyi kiegészítést tenne, hogy az anyag kiküldését követően a bölcsődével
kapcsolatban az ajánlatok beérkeztek, a benyújtási határidő lezárult. Maga a bontás
megtörtént. Előzetes vizsgálat alapján- ez még nem végeredmény- érkezett érvényes ajánlat,
bár a pályázati forrásnál magasabb összegű ajánlat érkezett. Ha a bontási jegyzőkönyv
teljesen ki lesz értékelve, akkor annak az eredménye a testület elé lesz előterjesztve, az ott
hozott határozat alapján lehet költségnövekményt benyújtani a Minisztériumhoz a
többletkiadást illetően. Az elmondottak tájékoztató jellegűek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?
Átadta a szót a képviselőknek.
Földesi Györgyné képviselő: Augusztus 20-án át lettek adva a „Bucsa Község Díszpolgára”
és a „Bucsa Községéért” díjak. Kifogásolja azt, hogy ugyan nincs helyi újság, de a honlapon
sem lett ezzel kapcsolatban semmi feltüntetve.
Az előterjesztésben látja, hogy a koronavírus vészhelyzet tavaszi időszaka alatt 1.599.850 Ft
lett védekezésre fordítva. Ezt az összeget az állam megtérítette már?
Kláricz János polgármester: Maga a védekezési költség javát a szájmaszk költsége tette ki.
(300 Ft+ÁFA). Az állam felmérte a millió feletti költségeket, de jelezték, hogy arra nincs
garancia, hogy ez valaha megtérül. Arról tud beszámolni, hogy a mai napig ez az összeg nem
térült meg.
Földesi Györgyné képviselő: A szociális célú tüzelőanyag támogatásával kapcsolatban látja,
hogy a pályázat be lett adva és támogatást 459 erdei köbméter lágylombos tűzifára kaptak.
Kérdése ezzel kapcsolatban az, hogy ár nincs feltűntetve csak a köbméter? A kitermelő az
marad, akiről az előző ülésen is beszéltek?
Kláricz János polgármester: Már a pályázati benyújtás előtt is jelezte, hogy idén a támogatást
azért nyújtják be lágylombos tűzifára, mert a Szegedi Erdészet Gyulai részlege biztosította az
önkormányzatot arról, hogy ezt a mennyiséget ki tudják termelni a község határában lévő
Jenő-majori erdőből. A kitermelt fa két hét múlva átvehető lesz az önkormányzat részére,
természetesen köbméterben számolva. A jogosultságok felmérését követően a lakosok részére
a kitermelés helyszínéről kerül kiszállításra a megállapított tüzelő mennyiség. A kiszállítást
így üzemanyag áron tudják biztosítani.
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Földesi Györgyné képviselő: Lényeges, hogy az idén időben kerüljön a fa kiosztásra. Két éve
ez problémát okozott.
Az Árpádsor utcai önkormányzati tulajdonú lakáson vagy be kell fejezni a felújítást, vagy le
kell bontani. Évek óta áll a munka, ne maradjon ebben az állapotban, kár lenne, ha tönkre
menne. Véleménye szerint közfoglalkoztatás keretében lehetne oda csoportosítani anyagi
forrást.
Kláricz János polgármester: Közfoglalkoztatás keretében erre van lehetőség, de akkor meg
kell adni azt, hogy mi a szándék vele. Szolgálati lakásként nem fogadják el.
Közfoglalkoztatással összefüggő célt kell meghatározni.
Földesi Györgyné: A Petőfi utcai épületnél időszerű lenne beüvegezni a vihar által kitört
ablakokat.
Gondolkozzanak el egy kerékpárút kivitelezésén. Ennek oka, hogy a főutcán nagyon
megszaporodott a forgalom. Erre mindenként megoldást kell találni.
Kláricz János polgármester: Ezzel kapcsolatban van lehetőség kialakulóban. Rövidtávon
eljuttatható lenne az igény egy nagyobb projekt részeként. Tudomására jutott, hogy a
Turisztikai Ügynökség A Sárréti Tájegységet és a Tiszafüredi Tájegységet kerékpárúttal
szeretné összekötni. Erre különböző variációkat próbálnak készíteni. Mivel Karcag város
irányba van véve, így a karcagi polgármester úrral, már egyeztetett egy esetleges KarcagBucsa közötti kerékpárút megvalósítására. A belterületre az önkormányzatok pályázhatnak a
külterületre pedig a Turisztikai ügynökség.
Földesi Györgyné képviselő: A Bucsa-ÉP Kft.-vel kapcsolatban az előterjesztésben szereplő
magyarázatot nem tudja elfogadni. A vagyon az önkormányzaté, még akkor is, ha az mínusz
vagyon. Az ügyvezetőnek kötelessége bejönni, ezért kéri a Testület részéről egy levélben
értesíteni az ügyvezetőt, hogy szíveskedjék megjelenni és jelentést tenni, hogy jelenleg, hogy
állnak a dolgok.
A tanulók szállítási díjával kapcsolatban kérdezi, hogy Töviskesből is vannak szállítva
diákok?
A Kossuth utca 28. szám alatti ingatlan melléképületeinek rossz állapotát az előző ülésen
példának hozta fel, de említést lehetne tenni a Kossuth utca 2. szám alatti ingatlannál lévő
garázs állapotáról is. Nem szabad hagyni, hogy jó állapotú lakásoknál a melléképületek így
lepusztuljanak.
Az Idősek Otthonánál ugyancsak szükséges a felújítás. Ha szükséges, akkor erre önerőt kell
biztosítani.
Kláricz János polgármester: Szeretné megjegyezni, hogy a Kossuth utca 28. szám alatti
ingatlan példáját hozva tudják, hogy a többi bérlakás felújításával kapcsolatban is vannak
teendők. Az idei évben az egyik Bocskai utcai ikerlakást tartósan fogják bérlő nélkül tartani,
ezért a jövő évi költségvetésben szeretnék beütemezni az ingatlanra vonatkozó karbantartási
munkálatokat. A többi ingatlan jelenleg bérelve, hasznosítva van, de megérti a
karbantartásokkal kapcsolatos jelzéseket.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy milyen munkálatok folynak a Vízmű
udvarán? A Digi Tv végzett ott munkálatokat, ők bérlik a tornyot?
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Kláricz János polgármester: Maga a torony ilyen jellegű hasznosításáról nincs tudomásuk.
Bérlőként, akiről tudomásuk van az a Vodafone Zrt. Véleménye szerint a meglévő bérlőt
szolgálhatták ki valamilyen karbantartással.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy kinél van a piac működési engedélye?
Dr. Nagy Éva jegyző: Füzesgyarmatnál, de egyenlőre még nincs eredménye.
Földesi Györgyné képviselő: Jó lenne kicsit megsürgetni őket, ezt csak az átköltözés miatt
jegyzi meg, hogy még a jó időben történhessen meg.
Dr. Nagy Éva jegyző: Egy hét késedelembe esett az eljárás, mivel benyújtották a működési
engedély iránti kérelmet, elsősorban a kizárást a kormányhivatalnak. A hatósági osztály
részéről jelölték ki Füzesgyarmat jegyzőjét, aki nyilvántartásba vette a helyi termelői piacot,
erről igazolást küldött. Az igazolás megérkezése után látták, hogy nem ezt kérték, hanem
működési engedélyt. A probléma jelezve lett a kormányhivatalnak, Füzesgyarmatot kijelölték
újra és onnan indul a 20 nap eljárási idő.
Földesi Györgyné képviselő: Az idősek napközi otthonát már említette. Ott készült egy
30.000.000 Ft-os felmérés, amit a műszaki előadó készített. Megkérdezte, hogy ez mi célból
készült? A karbantartást el kell végezni. Pályázat benyújtása céljából készült?
Kláricz János polgármester: Minden év márciusában nyílnak meg a pályázati források. Két
éve pályázati kiírásban szerepelt a szociális intézmények felújítása. Ehhez készítettek egy
előzetes költségvetést. Sajnos mire a pályázati kiírások megérkeztek kizárásra kerültek belőle
a szociális intézmények.
Földesi Györgyné képviselő: A játszótér is felújítást igényel, a játékok állapota baleset
veszélyes. Ezzel kapcsolatban már többször tett jelzést. Nem érti, hogy a játszótér miért van
kerítéssel elzárva, a nevében is benne van, hogy „tér”. Más települések forgalmasabb helyein
megérti, hogy el van kerítve, de itt a Bocskai utca nem forgalmas. A játszótér ne legyen zárt.
A következő testületi ülésre szeretne tájékoztatást kérni arról, hogy a nyári diákmunkások
milyen munkát végeztek.
A Bocskai utcai betonozással kapcsolatban annyit jegyezne meg, hogy végül az
önkormányzat dolgozói csinálták meg, pedig arról volt szó, hogy nem biztosítnak oda
munkaerőt.
Kláricz János polgármester: A Bocskai utcai kerékpár tároló betonozásánál, csak besegítettek.
Műszaki segítséget nem nyújtottak, ez nem az önkormányzat kivitelezése.
Földesi Györgyné képviselő: Többször beszéltek a bontott törmelék sorsáról. Egy nagy kupac
jelenleg is van a Jókai utcán, idáig annyit tettek, hogy elkerítették.
Kláricz János polgármester: Szeretne reagálni, mert az a törmelék már elkerült onnan. Kb.
másfél hete lett elszállítva, egy minimális törmelék maradt csak.
Földesi Györgyné képviselő: A temetőnél és a József Attila utcában is van törmelék.
Kláricz János polgármester: A következő évi közfoglalkoztatásban, magát a kőmennyiséget
be tudják tervezni és akkor ezek fel lesznek hasznosítva. Ajánlatot fognak kérni rá, és tört
beton formájában kerül hasznosításra.
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Földesi Györgyné képviselő: Arról is szeretne tájékoztatást kérni az iskolával kapcsolatban,
hogy mennyi gyerek van, megfelelő tanári létszámmal rendelkeznek-e? Ugyan így az
óvodával kapcsolatban is szeretne tájékoztatást kapni.
A Petőfi utcán z utcajelző tábla kidőlt. Szeretné kérni, hogy ezt nézzék meg és állítsák helyre.
A munkatervükben sok elmaradás van, ez a vészhelyzet miatt alakult így. Kéri, hogy nézzék
át a munkatervet és pótolják a hiányosságokat.
Júliusban látta az akkori anyagban, hogy gyümölcsfák lettek hozva. Kérdése az, hogy ezekkel
mi lett? Kiosztásra került?
Kláricz János polgármester: A kisfák az intézményi dolgozók, pedagógusok körében lettek
kiosztva. Ez az adományozó külön kérése volt.
Földesi Györgyné képviselő: A katolikus templommal kapcsolatban évek óta panaszok
érkeznek. Ilyen például a beázás, az erkély leszakadása, stb. Ennek utána járt és ezek a dolgok
rendeződtek. Minimális hibák maradtak, amik a jövőben javításra kerülnek. A Szent István
Lovagrend tagja, Dr. Ferencz Csaba kezdeményezésére jöttek mérnökök felmérni a károkat.
Az lenne a kérése-mivel már majdnem befejeződött a munka-, hogy egy köszönő levelet
küldjenek a rendnek, Dr. Ferencz Csaba részére. Javasolja, hogy ha a jövőben a katolikus
templom pályázati forrást nyerne, akkor úgy, mint a református templom esetében is az
önkormányzat nyújtson anyagi segítséget.
Kláricz János polgármester: Tudomása szerint, készült a templommal kapcsolatban egy
műszaki felmérés, de ezzel kapcsolatban még nem kaptak információt. A Lovagrend részéről
mérnök úr nagyon segítőkész volt. Látszott, hogy tudják a cél az, hogy az állagot megóvják.
Még egyszer megjegyzi, hogy ezzel kapcsolatban még nem kaptak dokumentációt. A mostani
két hibaelhárítás részben adománygyűjtésből, részben pedig önkormányzat által nyújtott
minimális anyagi hozzájárulásból valósult meg. Sikerült egy olyan papírokkal rendelkező
bádogos szakembert találni aki, a további beázásokat megszüntette. Természetesen, ha sikerül
a templomnak pályázatot nyerni a jövőben az önkormányzat minden további nélkül támogatni
fogja.
Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Kossuth tér 2 területről a bontott anyagok
hova kerültek? Lett-e ezekből bevétel?
Az előterjesztésben látja, hogy mennyi brikett készült el 2017.-2019. évben. Ez nem fedi a
valóságot, ezek nem készültek el, mert akkor ellenőrizte. Ő a 2020. évre kíváncsi, mert a
többit tudja. Megkérdezte mi az a biomassza, mert tudomása szerint brikettáló gépre
pályáztak annak idején.
Kláricz János polgármester: Sajnos az idén nem készült biomassza. A biomassza az amit
elfűtenek, apríték.
A Polyák-féle ingatlannal kapcsolatban is reagálni szeretne. Zöme építőanyag annyi volt
benne, hogy hasznosításra került. Biró úrnak van egy kezdeményezése, ami szerint a
Széchenyi utcán egy kiállító termet, helytörténeti múzeumot hoz létre. Kérése volt az
önkormányzat felé, hogy a még hasznosítható anyagokat rendelkezésére bocsájtsák. Az
önkormányzat ezt a kedvezményezést támogatta, így az építőanyagok egy része hozzá jutott
el, térítésmentesen. Az eredménye már most látható. Véleménye szerint ez egy támogatható
dolog. Egyéb más bontott anyagok az önkormányzathoz kerültek beszállításra, de a lakosság
részéről már érkeztek igények a konvektorok megvételére. Mivel nem ismerik az állapotát
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ezért minimális áron kerülnek értékesítésre. További igények is érkeztek, ezek összegyűjtésre
kerülnek és a Képviselő-testület elé hozzák.
Juhász Sándor képviselő: A polgárőrséggel kapcsolatban szeretné kérdezni, hogy van-e esély
az újra élesztéséhez?
Kláricz János polgármester: A probléma az, hogy a leendő tagok közül nem tud 10 főt
összeverbuválni, hogy egy egyfajta tisztújítást lehessen alakítani. A polgárőrséget csak úgy
tudják újraindítani, ha elnököt választanak. Természetesen már érkezett jelzés, hogy van, aki
szívesen látna el benne feladatot, de elnök választás hiányában ez nem tud megvalósulni.
Fontosnak tartja, hogy a szervezet újra alakuljon, részéről mindent megtesz ennek érdekében.
Márki Tiborné képviselő: A diákmunkával kapcsolatban szeretne reagálni. Az Idősek
Klubjában voltak diákok. Bátran ki tudja jelenteni, hogy náluk a diákmunka erő teljesen fel
lett használva. A szakmai részbe is jól be lehetett őket vonni.
A díj átadóval kapcsolatban szeretné még megjegyezni, hogy emlékei szerint az ott készült
képek fel vannak töltve a honlapra.
Dr. Nagy Éva jegyző: A honlapra fel van töltve, csak nem a friss hírekben található, hanem a
galériában.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
68/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés
közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
2.napirendi pont: A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot a helyi adókról szóló
rendelet felülvizsgálatát.
Az anyagot a testületi tagok megkapták. Az előterjesztésben látható a környező településekkel
való összehasonlítás valamint a KSH rendszer szerinti kimutatás, amely az infláció alakulását
mutatja az elmúlt években. A Gazdasági, Kulturális Bizottság előző napi ülésén tárgyalta ezt a
napirendi pontot.
Megkérdezte a Gazdasági, Kulturális Bizottság elnökét van-e ezzel kapcsolatban kiegészíteni
valója?
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Márki Tiborné képviselő: A Bizottság egyöntetűen időszerűnek tartja az emelést és a
Képviselő-testület felé is elfogadásra javasolja.
Kláricz János polgármester: Annyi kiegészítést tenne, hogy ennek a díjtételnek az emeléséből
származó bevételt a költségvetésben nevesítve szerepeltessék. Ebből kifolyólag egyfajta
programként lehetne kezelni, ami a járdák felújítását szolgálná.
Földesi Györgyné képviselő: Támogatja a javaslatot, nem tartja soknak az emelést, akár
lehetett volna több is. Szeretné megdicsérni az adóügyi főtanácsost a részletes, kidolgozott
munkaanyag elkészítéséért. Évenként emeli ki az infláció mértékét, és látja, hogy a halmozott
nem éppen egyezik a 2020. évivel. A halmozott adat szerint a 2019-es évben 7.655 Ft lenne,
most a javaslat szerint 6000 Ft lesz. Véleménye szerint ez az emelés teljesen elfogadható,
hiszen ez az összeg is csak a 2009. évi inflációval egyezik meg. Ha ötévente lenne
felülvizsgálva az adó rendelet lehetett volna 10.000 Ft is a mostani emelés, tekintettel az
elkövetkezendő évek inflációjával.
Márki Tiborné képviselő: Szeretné elmondani, hogy a tegnapi bizottsági ülésen megbeszélték,
hogy semmiképp nem szabad hagyni a jövőben, hogy ez az összeg ne változzon, szükséges az
időközönként felülvizsgálni.
Földesi Györgyné képviselő: Évente felesleges felülvizsgálni, de ötévente célszerű lenne.
Kláricz János polgármester: Egyetért képviselő asszonnyal, ha az adófizetők nyelvezetére
lefordítják elmondhatják, hogy az összeg megduplázásra került. Úgy gondolja, hogy a javasolt
6000 Ft-ra való emelés már egy előre lépés, amit ha jól kezelnek az eredménye is látható lesz.
Megkérdezte a Képviselő-testület tagjait van–e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatát.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a 13/2020.(X.1.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló 20/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a helyi adókról szóló 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1)

Az Ör. 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„2.§
Adómérték
Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 6.000 Ft.”
2.§
(1) E rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2020. szeptember 30.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Kihirdetve: Bucsa, 2020. október 1.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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Hatásvizsgálati lap
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a helyi adókról szóló 20/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelete
módosításához
I. Társadalmi hatás:
Év közbeni módosítás nem teheti terhesebbé az adózók fizetési kötelezettségét. Az
adóemelést 2021. évtől vezeti be az önkormányzat.
II. Gazdasági hatás:
A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul
az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását
segíti és támogatja. Az emelés az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni.
III. Költségvetési hatás:
A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi adómértékek emelésével
az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növekszik.
IV. Környezeti következmények:
A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs.
V. Egészségügyi következmények:
A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs.
VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket
eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további
szükségességét igényli.
VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége:
Az önkormányzat 1998 óta nem emelte a kommunális adó mértékét, szükséges volt annak
felülvizsgálata. A gazdasági, költségvetési felülvizsgálat az adó rendelet szerinti
megemelésének szükségességét mutatta.
VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotásának elmaradása nem jár negatív következménnyel.
IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
Bucsa, 2020. szeptember 30.
Dr. Nagy Éva
jegyző
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3. napirendi pont: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021 évi fordulójához
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a csatlakozást a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 évi fordulójához.
Megkérdezte a képviselő társakat van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Kiegészíteni nem szeretné, viszont érdemes lenne elgondolkozni
azon, hogy nincs elég szakképzet pedagógus a községben. El tudná képzelni, hogy ezeket a
díjakat - akár a Lovászt István Díjat is- összevonják és akár 1-2 diákot kiiskolázni belőle, mint
pedagógust azzal a feltétellel, hogy a településen vállalnak munkát.
Kláricz János polgármester: Ez a program nem az önkormányzat saját programja, de megérti
képviselő asszony gondolatmenetét.
Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a csatlakozást a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021 évi fordulójához.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
69/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról
Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához a hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási
tanulmányainak támogatására.
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az
elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
4.napirendi pont: Az Alföldvíz Zrt gördülő fejlesztési terve véleményezése (2021-2035)
ivóvíz, és szennyvíz
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, az Alföldvíz Zrt
Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezését (2021-2035) ivóvíz és szennyvíz
vonatkozásában.
Megkérdezte van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Nem érti az ezzel kapcsolatban kiküldött mellékletet, mivel
abban az áll, hogy a határidő a mai nappal lejár. Emlékszik, hogy volt ez már téma. A
vízvezetékek 45-48 évesek, ami egy teljes megújítást kíván. A vízvezetékek karbantartása
költségét az Alföldvíz Zrt. idáig a bérleti díjból fedezte. A költségvetésről szóló
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zárszámadásukat a tavalyi évben nem fogadták el ez idén sem lesz másképp. Veszteségesek.
Ebből kifolyólag sok problémát lát az Alföldvíz Zrt.-nél.
Kláricz János polgármester: Minden év szeptember 30-ig kell a gördülő fejlesztési tervet
véleményezni. A testület minden évben ezt el is fogadja. Egyetért képviselő asszonnyal,
mindenképp egy átfogó problémakezelésre van szükség. Szeretné tolmácsolni, hogy az új
európai uniós ciklus kapcsán a települések belső vízhálózatára külön operatív programot
fognak létrehozni, ami valószínűleg Társulási Tanács által fog létrejönni. Ezzel kapcsolatban
már folynak a felmérések.
Faluházi Sándor képviselő: Annyit szeretne hozzáfűzni, hogy teljesen egyetért a felsorolt
problémákkal. Reménykedik abban, hogy a hálózat felújítása lesz olyan minőségű, hogy egy
esetleges nyertes pályázat után nem lesz olyan érzése, hogy a bérleti díjból tett felújítás
kidobott pénz.
Kláricz János polgármester: Évről-évre úgy járnak el, hogy a tervet elfogadják, de nem adnak
le megrendelést.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja az Alföldvíz Zrt gördülő fejlesztési tervének véleményezését (20212035) ivóvíz .
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
70/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Gördülő Fejlesztési Terv (2021-2035) ivóvíz véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt Gördülő Fejlesztési Tervét
(2021-2035) ivóvíz hálózat– véleményezte, elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki
elfogadja az Alföldvíz Zrt gördülő fejlesztési tervének véleményezését (2021-2035) szennyvíz
hálózat vonatkozásában.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
71/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Gördülő Fejlesztési Terv (2021-2035) szennyvíz véleményezése
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alföldvíz Zrt Gördülő Fejlesztési Tervét
(2021-2035) szennyvíz hálózat– véleményezte, elfogadta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: A Bucsa 1235 helyrajzi szám alatti „kivett közterület” művelési ágú
területtel kapcsolatos probléma felvetésének megoldása
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Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot a Bucsa 1235 helyrajzi
szám alatti „kivett közterület” művelési ágú területtel kapcsolatos probléma felvetésének
megoldását.
Az írásban megküldött előterjesztést a képviselők megismerhették.
Szeretné jelezni, hogy nem egy úttestnek minősített területről van szó. A Kossuth utcán
található kis zug, amelyről meg lehet közelíteni a szántóföldi területeket. Az érintett
mezőgazdás jelzéssel élt, hogy az önkormányzat biztosítsa a bejárását. Az ott élő lakosok
részéről is érkezett jelzés. A nagyméretű munkagépek veszélyeztetik az ingatlan állapotát.
Ennek a beugrónak 5,2 méter a legnagyobb szélessége, amíg traktorokkal történt a
földművelés ezek a problémák nem jelentkeztek. Manapság már olyan nagygépek járnak ott
ki-be, hogy a jelzések alapján ezt a problémát kezelni kell. Nem új problémáról beszélnek. Az
önkormányzat az elfogadott település rendezési tervében szerepeltet egy utat, amely az ún.
Kossuth „zugutca” felől indul és a Kossuth u. 94. számtól a Kossuth u. 103. szám mögötti
területeken egy 15 méter széles út kialakítását irányozza elő. Ezen területek jelenleg
magánszemélyek tulajdonában állnak, a megszerzésüket követően, terület átminősítési eljárás
után van lehetőség a tervezett út kialakítására. A magánterületek tulajdonosai nyitottak arra a
lehetőségre, hogy esetlegesen az ő területükből, területalakítással az önkormányzat
tulajdonába kerüljön az úthoz szükséges szakasz. Együtt működőek abban is, hogy az
önkormányzat alternatívaként területeket ajánljon fel cserébe. Ezekről részletesen még nem
egyeztettek. Most a legfontosabb azt eldönteni, hogy milyen megoldási irányba induljanak el.
Megkérdezte van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása?
Földesi Györgyné képviselő: Személyesen ment ki az említett területre, ténylegesen keskeny
az a szakasz nagyobb gépek közlekedésére. Látszik, hogy valamikor ott út volt. Ha nem több
embert érintene, azt mondaná oldja meg mindenki magának, de így viszont megoldást kell
találni erre a problémára.
Kláricz János polgármester: A magánterület tulajdonosának annyi a kérése, hogy a kivett
terület út átalakítása után, kerüljön oda valami fizikai akadály, ami egy vízelvezető csatorna
formájában kerülne kialakításra. Szeretné kérni a képviselő tagokat, hogy ezt a kivitelezést
támogassák.
Földesi Györgyné képviselő: Anyagi költségeket nem áldozna rá, de az intézkedést és az
összefogást igen. Az anyagiaknál nem az ügyvédi költségekre gondol, sem az árok ásás
költségeire, hanem a terület vásárlására.
Dr. Nagy Éva jegyző: Ha sikerül is a területet önkormányzati tulajdonba helyezni terület
átminősítési engedélyt kell kérni, mivel a szántóból lesz közút. Ez költségekkel jár.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat. Megkérdezte van-e még
valakinek hozzáfűzni valója?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel
jelezze, aki elfogadja a Bucsa 1235 helyrajzi szám alatti „kivett közterület” művelési ágú
területtel kapcsolatos probléma felvetésének megoldását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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72/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
A Bucsa 1235 helyrajzi szám alatti „kivett közterület” művelési ágú területtel
kapcsolatos probléma felvetésének megoldása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
1235 hrsz-ú úttal kapcsolatosan felmerült problémák megoldása érdekében keresse meg az
érintett ingatlan tulajdonosokat, mérje fel az esetleges szükséges televásárlások, és
átminősítési eljárások költségeit és tájékoztassa a képviselő-testületet.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2020. december 31.
6. napirendi pont: Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött
Együttműködési Megállapodással kapcsolatosan
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött Együttműködési Megállapodással kapcsolatosan.
Erdei-Szabó István elhunyt költő a Magyar Nemzeti Írószövetség tagja volt. A temetése
napján az Írószövetség egy leendő célokat meghatározó dokumentummal érkezett, annak
érdekében, hogy szellemi öröksége őrzése és ápolása megvalósuljon. Ezen célok
megvalósítása önkormányzati együttműködést igényelnek. A megállapodást már aláírta, de
ezzel kapcsolatban még semmi konkrét vagy pénzbeli kötelezettség vállalás nem történt. Saját
álláspontja szerint a költő életútjának megőrzése mindenféleképpen feladatuk kell, hogy
legyen. Sajnos az idő rövidsége miatt most elmaradt, de lehetett volna egy pályázatot
benyújtani Erdei-Szabó István ingatlanának megvételére. A pályázat elhagyatott ingatlan
megvételére, közcélú hasznosítására lett kiírva, viszont a pályázati anyagot nem tudták időben
összekészíteni. A költő elkészült munkái a Kóti Árpád Faluház és Könyvtár gondozásában
megismertetésre kerülhet.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Faluházi Sándor képviselő: Nem tudja, hogy szükséges-e a költő munkásságának ápolása
érdekében egy külön ingatlant fenntartani. A Faluházba való beintegrálásának van helye.
Véleménye szerint ez elég. Ott a munkái felügyelet alatt van tartva, nem kell plusz embert
foglalkoztatni, plusz költséggel nem jár.
Juhász Sándor képviselő: Csatlakozik az előtte szólóhoz. Ő is ezt az ötletet támogatná. Még,
ha pályázat útján tudnák is megszerezni az ingatlant, akkor is a jövőben plusz költséget
jelentene annak a karbantartása. Hosszútávon nem éri meg.
Faluházi Sándor képviselő: Véleménye szerint a Helytörténeti Múzeumban is lenne helye.
Kláricz János polgármester: Az, hogy a kitűzött célok megvalósuljanak számtalan anyagi és
egyéb más lehetőségek együttállása szükséges.
Földesi Györgyné képviselő: A megállapodásból idéz, ami szerint a Bucsa község
helytörténeti, néprajzi, múzeumi vonatkozásainak és tárgyainak gyűjtése, közkinccsé tétele
véleménye szerint a bucsai Helytörténeti Múzeumba belefér. A költő ingatlanának megvételét
túlzásnak tartja. Egy ilyen kis faluban egy múzeum is bőven elég. Biró Endre úrral beszélt és
szívesen fogadná ezeket a dolgokat a helytörténeti múzeumba.
Kláricz János polgármester: Megérti a felvetéseket, de úgy érzi, hogy abban mindenkivel
egyetértenek, hogy néhai Erdei-Szabó István szakmai életútját mindenképpen őrizni kell.
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Földesi Györgyné képviselő: Inkább művészi életútnak nevezné, mert a költő szakmáját
tekintve pedagógus volt, bár azt nem gyakorolta. Elhunyta még nagyon friss. Véleménye
szerint hagyni kellene kicsit „ülepedni” a dolgokat, és majd az kiforrja magát.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.
Kérte a Képviselő-testület tagjait kézfelemeléssel jelezze, aki elfogadja a tájékoztatást a
Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött Együttműködési Megállapodással kapcsolatosan.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
73/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött Együttműködési
Megállapodással kapcsolatosan
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött Együttműködési Megállapodást
megismerte.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
7. napirendi pont: Bejelentések
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az utolsó napirendi pontot a bejelentéseket.
A legutóbbi testületi ülésen felhatalmazást kapott a Képviselő-testülettől a lámpatestek LEDes korszerűsítésével kapcsolatban. Két eredményes árajánlat érkezett be, mindkettő belefér az
államilag megállapított összegbe. A két árajánlat közül a kisebb ajánlattevő maximálisan
teljesíteni tudja a fejlesztést. Az elmúlt ülésen meghozott döntés alapján szeretne eljárni, és a
szerződést megkötni.
A képviselők egyetértettek.
Kérte a képviselő-testület tagjait, aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki a szerződéskötésre szóló felhatalmazással egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
74/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa község közvilágításának LED-es fejlesztése
szerződéskötésre felhatalmazás
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János polgármestert,
hogy a település közvilágításának LED-es fejlesztésére a nyertes ajánlattevővel a MEZEIVILL International Kft-vel (4100. Berettyóújfalu, Vágóhíd u. 2113/4) a beszerzési
dokumentációban lévő feltételek szerint az arra érkezett ajánlattal összhangban a Vállalkozási
szerződést megkösse.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
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7. napirendi pont: Bejelentések
Juhász Sándor képviselő: Az óvoda hátsó bejáratánál, a kazánháznál leázott a szigetelés,
láthatóan elég rossz állapotban van.
Kláricz János polgármester: Erről tudnak, rendbe fogják tenni. Köszöni a jelzést.
Márki Tiborné képviselő: A tegnapi bizottsági ülés után jegyző asszonnyal még beszélgettek a
telefonos oszlopokat érintően. A Dobó utca sarkán gyakorlatilag 60 fokban meg van dőlve az
oszlop. A Bocskai utcában is megfigyelte, hogy jobban dőlnek meg az oszlopok. Ez nagyon
baleset veszélyes, másrészről rontja a településképet.
Kláricz János polgármester: A szolgáltatónak már korábban is jelezték a problémát, de
nyomatékosítani fogja, hogy mihamarabb tegyék rendbe.
Földesi Györgyné képviselő: Az óvoda előtt és a védett gesztenyefasoron is az EON-osok
mikor dolgoztak kíméletlen munkát végeztek. Részletezni nem szeretné, de ez nem történhet
meg így még egyszer.
Polgármester úrtól kérte már, hogy a 15.000.000 Ft-ról a listát, a tárgyi eszközök
selejtezésével kapcsolatosan, amit a mai napig nem kapott meg.
Kláricz János polgármester: A lista el volt készítve, képviselő asszony bármikor
megtekintheti. Mikor ez aktuális volt a pénzügyes kolléganő szabadságon volt, ezért nem
tudta megtekinteni. Azt már akkor is jelezte, hogy képviselő-testületi ülésre nem hozzák be,
de képviselő asszony a pénzügyi munkatárs irodájában bármikor megtekintheti.
Földesi Györgyné képviselő: Bizonyára félreértette polgármester urat, de köszöni a
tájékoztatást, élni fog a lehetőséggel.
Fenyődi Attila képviselő: Ahogy a képviselő asszony említette az E-ON hanyag munkáját megjegyzi-, hogy ő is tapasztalta, hogy a vezetékre hajló faágak mellett elmentek, ott hagyták.
Kláricz János polgármester: Évek óta ugyanaz a cég végzi a karbantartásokat. A területileg
illetékes szervezetnél panaszt tett, elmondta nekik, hogy ilyen munka többé nem fordulhat elő.
Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, az ülést 14,55 órakor bezárta.
kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
jegyző

Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető

15

