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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 

346-12/2018. 

 

12. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. június 21-én 

(csütörtökön) délután 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor, Földesi Györgyné, Juhász 

Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradt: Fenyődi Attila alpolgármester, Harmati Gyula képviselők 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin jegyzőt   

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-

testülete részéről 7 fő képviselőből 5 fő képviselő jelen van, 2 fő hiányzik. A 

határozathozatalban részt vesz 5 fő. 

 

Ezzel a zárt ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat. 

 

Napirendi pontok: 

 

1./Település szemle 

 

2./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

 Eladó: Kláricz János polgármester 

 

3./A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 Eladó: Kláricz János polgármester 

 

4./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi II. félévi Munkaterve 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

5./ Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi 

pontokkal kapcsolatosan kérdése, hozzászólása?  
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Mivel a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a 

képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadja. 

 

1. napirendi pont: Településszemle 

 

A képviselő-testület tagjai megtekintették az Árpád sor utcai gyümölcsöst, az Árpád sor 6. 

szám alatti önkormányzati tulajdonú felújított szociális bérlakásokat, valamint az Akácos 

utcai önkormányzati zöldséges kertet. 

Megtekintették a Petőfi utca 9. szám alatti (magántulajdonban lévő) romos ingatlant. A Petőfi 

utca 4-6. szám alatti Helytörténeti Múzeumot, a református templom felújítását, a Dózsa 

György utca burkolatát, a Dózsa György utca elején és végén lévő szelektív hulladékgyűjtők 

állapotát.  

A testület tagjai megtekintették a Jókai utcán lévő kőtörmeléket, ezzel szemben és 

szomszédságában két telket, amelyek megvásárlására vonatkozóan volt már előterjesztés 

testületi ülésen, valamint az Arany János utcán lévő telek is szerepelt az előterjesztésben, 

melynek megvásárlását a Gazdasági Bizottság nem javasolta. 

A testület tagjai megtekintették az általános iskolát, a napközi konyhát, ahol napelemek 

kerültek felszerelésre. Az iskola mögött megvásárolt egybenyitott telkeket, amelyek még nem 

kerültek hasznosításra. A testület megtekintette a Kossuth utca 65. szám alatti orvosi, 

fogorvosi rendelő, védőnői szolgálat épületét. Az Alkotmány utca végén a járda állapotát. 

A vízkonténert, mely nem került még elszállításra.  

A Móra Ferenc utcai szelektív hulladékgyűjtőt, és a buszvárót, mely utóbbi felújítása 

szükséges. A Baross utcán a köztől lefelé irányban zúzottkő terítésére van szükség.  

A park szép állapotban van.  

A Bocskai utca helyreállítása nem történt meg a szennyvízcsatornázás óta. 

A testület tagjai megtekintették a Bocskai utcai szolgálati lakásokat, amelyek felújítása 

szükséges. A Széchenyi utca végét, ahol zúzottkövezés szükséges.  

A testület megtekintette a Kossuth u. 22. szám alatti ingatlant, a közmunkások központi 

gyülekező helyét. 

A testület tagjai megtekintették a horgásztavat, a sportpályát, a sporteszközöket, és a 

sportbüfé bérletére is kitértek.  

 

A Képviselő-testület a további munkát a községházán folytatta. 

 

2./ napirendi pont: Tájékoztatás 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. 

 

Az elmúlt ülésen hozott döntések értelmében az ügyvéd úr elkezdte intézni a Széchenyi utcai 

ingatlan adományozásával kapcsolatos teendőket.  

A Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan adás-vételével kapcsolatosan is megindultak az 

intézkedések.   

 

Megkérdezte, hogy van- e kérdés, kiegészítés? 
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Földesi Györgyné képviselő: A Széchenyi utcai ingatlan ajándékozás lesz az önkormányzat 

részére, nem pedig adás-vétel. 

Polgármester úr említette, hogy a Kossuth tér 2. szám alatti ingatlannal kapcsolatosan az 

adásvétellel kapcsolatos intézkedések megkezdődtek az ügyvéd úr irányába elmentek az 

adatok. A testület úgy határozott, hogy újabb értékbecslést készíttet. 

 

Kláricz János polgármester: Az értékbecslés elkészült. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Ennek az eredményéről még nem kapott tájékoztatást a testület. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az újabb értékbecslést követően a testület meghozza a döntését az 

adás-vételről és a vételár fedezetéről. 

 

Kláricz János polgármester: Addig ezt a folyamatot megállítja, és a következő testületi ülésen 

tájékoztatja a képviselőket az értékbecslés eredményéről, majd újra kéri a testületet, hogy 

hozzon döntést.  

 

Földesi Györgyné képviselő: A vízkonténert még mindig nem szállították el, kapott már az 

önkormányzat értesítést az elszállításról, mégsem történt meg. Kéri, hogy a polgármester úr 

hathatósan intézkedjen. Ezen a részen már kellett volna térkövezni, a parkolás végett a helyre 

szükség van. 

A Sápi Lajosnéval történő telekcseréről is szeretne tájékoztatást kapni, erről hozott a testület 

határozatot. 
 

Megkérdezte, hogy a belső ellenőrzést mikorra vállalta el a Cs.A.Cs. Kft? 
 

Bocskai utca 1. szám alatti ingatlan állapota rendetlen.  
 

A községháza udvara is rendetlen, az önkormányzati autók sem az udvaron parkolnak, ez nem 

megfelelő. 
 

A testvér-települési kapcsolatokról sem hangzott el információ. Közeleg a falunap, és a 

testvértelepülések falunapja is.  
 

Közterület használati rendelet nincs betartva, a közterületet használni csak a rendeletnek 

megfelelően lehet.  
 

Lévai Ferenc kerítésének helyreállítására milyen határidőt adott meg polgármester úr? Nem 

kapott erről információt a képviselő-testület.  
 

A gazdák kérték a polgármester úrral való találkozást a tavaszi esőzések után. Megkérdezte, 

hogy szándékozik-e egy gazdafórumot összehívni a polgármester úr? A múltkori ülésen is 

megkérdezte ezt, és azoknak a gazdáknak, akik ezzel megkeresték szeretne információt adni.  
 

A temető rét kaszálása megtörtént.  
 

A Dózsa György utca felújítása milyen stádiumban van?  
 

A kereskedelmi egységek nyitvatartásával kapcsolatos ellenőrzésről sem hangzott el 

tájékoztatás. A rendőrkapitány úr is kitért erre a témára az idén is, és a tavalyi közbiztonsági 

beszámoló alkalmával is. 
 

Megkérdezte, hogy a kukás autó hol van? 
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A sportpályán lévő büfével mit kíván az önkormányzat tenni? 
 

A település arculati kézikönyv elkészült, a település szemle alkalmával láthatták, milyen a 

valóság.  

A település arculathoz szeretné hozzátenni, és nagyon maradinak tartja azt, hogy az utcai 

kerítésre ágyneműt teregetnek ki. Ezt egy felszólító levéllel meg kellene szűntetni. 
 

Egy kedves vasárnapi napon tollfelvásárló és csirkeárus volt a községben, nem kellene ezt 

engedni, erre hatni kellene – vasárnapi pihenőnapon. 

 

Megkérdezte, hogy az orvosi rendelővel kapcsolatosan milyen alternatívát dolgozott ki a 

polgármester úr? A mostani rendelőre már nagyon ráférne egy tisztasági meszelés is, de 

egyébként lepusztult állapotban van. 
 

A választási plakátok még mindig nincsenek maradéktalanul leszedve. 
 

A gáz nélkül fűtött lakások rezsicsökkentéséről (12.000 Ft) tudnak-e már valamit, van-e 

valamilyen előrelépés.  
 

A közmunkásokkal kapcsolatosan szeretne egy ellenőrzést végezni, valamint a gyümölcsös 

kertet érintően.  

A 2018. évi II. félévi Munkaterv októberi napirendjéhez szeretné majd ezt a napirendet 

javasolni. 
 

Megkérdezte, hogy a 40 fő diákmunkás részére milyen feladatokat szán az önkormányzat. 
 

Kláricz János polgármester: Kéri, hogy az elhangzott feladatokról szóló felsorolást 

megkaphassa, és a következő ülésre fog reagálni. 
 

Egy-egy kérdésre tudna választ adni, például a diák munkásokkal kapcsolatosan szeretné 

elmondani, hogy két turnusban, 20-20 főt részére adminisztratív munkát szeretne az 

önkormányzat adni, és az augusztusban foglalkoztatott diákok a falunap szervezésében is 

részt vesznek.  
 

Megkérdezte, hogy elfogadják-e a képviselők, ha a követkőz ülésen ad választ? Van-e még 

kérdés, hozzászólás? 

A képviselők elfogadták a kérés, és mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a 

képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja.  
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

78/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatást 

elfogadja. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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3. napirendi pont: A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a DAREH 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a DAREH Társuláshoz több település csatlakozott, 

Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Csárdaszállás Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Kaszaper Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Kondoros Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete, Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Mezőkovácsháza 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-

testülete. A csatlakozási szándékokat a DAREH Társulási Tanács elfogadta, és a 

tagönkormányzatoknak is szükséges meghozni a jóváhagyó döntést. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólás? 

 

Juhász Sándor képviselő: Az előterjesztést elfogadja, de szeretné elmondani, hogy a 

hulladékszállítás díjának kiszámlázásával van problémája. Több helyről kapnak a lakosok 

számlát, és különféle összegekkel. Furcsa, mert több településről Vésztőről, Szeghalomról is 

jön számla. 

 

Faluházi Sándor képviselő: Nem tartja jogosnak, hogy több hónap összegyűlt szállítási díját 

fizettetik ki a lakossággal. Igaz, hogy elvégezték a szolgáltatást, de az, hogy a számlázással 

hónapokig elmaradtak nem a lakosok hibája.  

 

Juhász Sándor képviselő: Nem lehet tudni pontosan a számláról, hogy mit tartalmaz. A 

szolgáltatóhoz fordult, és tájékoztatás kért a számlák tartalmáról. 

 

Kláricz János polgármester: Megérti a képviselők hozzászólásait.  

 

Megkérdezte, van-e még kérdés és hozzászólás? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának 

módosítását elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   79/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

A DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Délkelet-Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 

tagönkormányzata  

1. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének, Csárdaszállás Községi 

Önkormányzat képviselő-testületének, Gyomaendrőd Város Önkormányzat képviselő-

testületének, Kaszaper Község Önkormányzat képviselő-testületének, Kondoros Város 

Önkormányzat képviselő-testületének, Körösladány Város Önkormányzat képviselő-

testületének, Mezőkovácsháza Város Önkormányzat képviselő-testületének és Szarvas 

Város Önkormányzat képviselő-testületének a Társuláshoz történő csatlakozását 
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jóváhagyja, 

2. a Társulás Megállapodás módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal 

jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodás 

módosítást a Társulás Elnökének felhívására aláírja. 

3. felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatáról a Társulás Elnökét tájékoztassa. 

Felelős: Kláricz János polgármester. 

Határidő: 2018. július 12. 

 

4. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi II. 

féléviMunkaterve 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2018. évi II. félévi Munkatervét.  

Megkérdezte a képviselőket, kinek van hozzászólása, kiegészítése?  

 

Földesi Györgyné képviselő: A 2018.évi II. félévi Munkaterv augusztus hónapjában javasolja 

napirendre a Bucsa Sport Egyesület működésével kapcsolatos tájékoztatást, a bajnokság 

eredményéről, a bevételt a jegyeladásból, az eltiltásokról, az autóbusz vásárlásról, a 

kölcsönről, és a elkövetkezendő idő feladatairól.  

Javasolja még augusztus hónapra a tájékoztatást a sportbüfével kapcsolatos tervekről. 

 

Szeptember hónapra a közmunkaprogram értékelését javasolja napirendre, ekkora már 

dolgoztak ebben a szezonban, névsor, szakterület szerint, munkarend szerint, dologi kiadás, és 

a munkabér. Szeretne névsort is kapni a közmunkásokról, mivel szeretne néhány 

feltételezésnek utánajárni. 

 

Szeptember hónapban szeretne még az óvodai tanév indulásáról, a gyermeklétszámról, az 

óvodapedagógusokról, dajkákról tájékoztatást hallani. 

 

Október hónapban a napirendeket szeretné kiegészíteni a napközis konyha működéséről, 

anyagi helyzetéről, az étkeztetést igénybe vevők létszámáról, gyermek-felnőtt, és dolgozói 

létszám. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása?  

 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a Képviselő-testület 2018. évi II. félévi Munkatervét elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   80/2018.(VI.21.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete  

2018. évi II. félévi Munkatevének elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi II. félévi Munkatervet a 

csatolt melléklet szerint fogadja el. 

Felelős:Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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5./ napirendi pont: Bejelentések  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még kérdés, hozzászólás?  

 

Földesi Györgyné képviselő: A következő ülésen szeretne választ kapni arra, hogy ki fedezte 

a pedagógus napi fogadást?  

 

Kláricz János polgármester: Közös költségviselés volt, az ételt a napközis konyha készítette 

el, az italt féleségeket az iskola fedezte.  

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy kikerült a köztartozásmentes adózók nyilvántartásából, a 

kikerülés okát megszüntette, és kérte felvételét a köztartozásmentes adózók nyilvántartásába. 

Amint visszakerült a KOMA rendszerbe tájékoztatni fogja a képviselő-testület tagjait.  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők ülésen való aktív 

részvételét, és az ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

  Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

               polgármester      jegyző 

 

 

 

 

         Komroczkiné Nagy Edit 

           jegyzőkönyvvezető 

 

 

 

 


