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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

600-13/2014. iktatószám 

13. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én 

(csütörtökön) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Harmati Gyula, 

Juhász Sándor képviselők. 

 

Távol maradt: Biró Endre, Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Szalai Zoltán a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetője, 

Ábrahám Péter körzeti megbízott, Zsombok Krisztián a Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóság 

helyettes vezetője, Ecsedi Sándor a Karcagi Hivatásos Tűzoltóság megbízott képviselője, 

Détárné Molnár Andrea Járási Hivatalvezető, Márki Tiborné a Gyermekjóléti Szolgálat 

vezetője, Szalainé Milánkovics Éva védőnő, Ifj. Gyarmati Imre a BUCSA-ÉP Kft, és a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft ügyvezetője. 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, 

valamint a kedves vendégeket, előadókat.  

Külön köszöntötte Détárné Molnár Andreát a Járási Hivatalvezető asszonyt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 4 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat: 

   

1./ A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről Bucsa községet érintően  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet 

érintő 2013 évben végzett munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2013 évi munkájáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4./ A gyermekek védelméről szóló 2013. évi beszámoló elfogadása 

 Előadó: Dr. Nagy Éva jegyző 
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5./  Beszámoló a VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

6./ Beszámoló a Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

7./ Beszámoló a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

8./ Beszámoló a BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

9./ Bejelentések 

 

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

kiadott napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

 

Mivel a képviselők részéről kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, hogy 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

                          

1. napirendi pont: A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója a közrend és 

közbiztonság helyzetéről Bucsa községet érintően  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről Bucsa 

községet érintően.  

 

Köszöntette Szalai Zoltánt, a Szeghalmi Rendőrkapitányság vezetőjét, valamint Ábrahám 

Péter körzeti megbízottat. 

 

Felkérte a Kapitányurat, hogy szíveskedjen megtartani a Rendőrkapitányság 2013. évről szóló 

beszámolóját a közrend és a közbiztonság tekintetében.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Köszöntötte a képviselőket, a jelen lévő vendégeket. Az 

írásos beszámolót most az ülésen tudja kiosztani a képviselők részére.  

A beszámolóban néhány helyen olyan adatok fognak szerepelni, ami a teljes Szeghalmi 

Rendőrkapitányságra vonatkozik, azért, mert ott bucsai adatok nem voltak, gondolja, hogy ez 

nem fog senkinek gondot okozni.  

Amiről viszont érdemes szót ejteni, hogy egy településen mindig a legfontosabb adat az 

elkövetett bűncselekmények száma. Ha a táblázatokat elemzik, láthatják, hogy a tavalyi évben 

19 bűncselekmény történt Bucsán. A megelőző évhez képest ez az adat csökkent. A hasonló 

lélekszámú településekhez mérten kedvező a helyzet, ezzel az adattal a község az első helyen 

áll, azaz a legkevesebb bűncselekmény történt Bucsán. Az ezer lakosra jutó bűncselekmények 

számával is elégedettek lehetnek a község viszonylatában.  

A kiemelt bűncselekmények szám 95 db összességében, ebből a kiemeltek közül a lopás, ami 

ide sorolható, és ami 4 volt az előző évi 6 és 11-hez képest. Nyilvánvalóan e mögött sok 

munka és összefogás áll, a rendőrség a polgárőrség és egyéb szervek tudnak tenni a 
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közbiztonság érdekében.  

A közlekedési helyzetet vizsgálva azt állapíthatják meg, hogy amióta bevezették a híd 

súlykorlátozását észrevehető a közlekedésben. A 2013-as évben a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság illetékességi területén nem történt halálos és súlyos közlekedési baleset, 

csak könnyű sérüléses baleset volt, tehát ez csökkenő tendenciát mutat, mindenki kellő 

körültekintéssel és óvatossággal vezetett. A szolgálatot ellátó kollegák ellenőrzéseket 

végeznek, sebességet, ittasságot ellenőriznek. Több esetben is ittas vezetés okozott balesetet. 

Ennek a visszaszorítására komoly erőfeszítéseket tettek.  Itt azért is mutatkozik magasabb 

adat, mert sikerült kiszűrni az ittas vezetőket. Fel kell hívni mindenki figyelmét az ittasan való 

közlekedés veszélyére. Bucsán két fő látja el a körzeti megbízotti feladatokat, Köleséri Zoltán 

és Ábrahám Péter. Jelenleg Köleséri Zoltán a rendőrtiszti főiskolát végzi. 

A tárgyi feltételekhez kapcsolódóan elmondta, hogy a körzeti megbízotti iroda némi 

vízszigetelést kíván, felázott, de egyébként nagysága, elhelyezkedése megfelelő, a községben 

a legjobb helyen van.  

Megköszöni azt a támogatást, amit önkormányzattól az informatikai vonalon kapott a 

rendőrség. Internet elérhetőségük van, minden tudnivalót, ami a szolgálat ellátásához 

szükséges központi rendszereken keresztül érnek el, illetve ami a munkájuk elvégzéséhez 

szükséges helyben van. Közvetlenül tudnak dolgozni, megkapják az eligazítást, itt végzik a 

meghallgatásokat. Úgy gondolja, hogy ezzel nagy lépést tettek előre. A megemelt közterületi 

óraszámot biztosan a lakosok is észrevették. Személygépkocsival rendelkeznek a körzeti 

megbízottak, rádiótelefonnal úgyszintén.  

A polgárőrség és a lakosság is nagy figyelemmel van a körzeti megbízottak munkájára, jó 

irányba haladnak ezzel kapcsolatosan.  

Megköszönte a polgárőrség munkáját, Bucsa Község Önkormányzata segítségét, és 

együttműködését. Megköszönte, hogy a rendőrség napja alkalmából elismerésben 

részesítették az egyik körzeti megbízottat. Minden más szervezetnek, iskolának és 

dolgozóinak és szeretné megköszönni a segítő együttműködést. Úgy gondolja, hogy a 

település élhető és biztonságos. 

Amennyiben kérdés merül fel, arra szívesen válaszol. 

 

Kláricz János polgármester: Kiemelné, hogy ez év áprilisában nyújtott be az önkormányzat 

pályázatot kamera rendszer kiépítésére Bucsa községben. Látva a statisztikai adatokat, és azt, 

hogy javuló tendenciát mutat a közbiztonság, mégis mindenképpen szükséges az, hogy ezzel a 

pályázattal megvalósuló kamerarendszerrel a település egész területét le tudnák fedni, még 

biztonságosabbá tehetnék a megfigyelést. A bogárzói részt, a sporttelepet, a központot, a 

művelődési házat, a temetőt, a település be és kivezető részét tudnák megfigyelni a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság központjában. A pályázatot még nem bírálták el, de nagyon örül annak, 

hogy a Rendőrség egy támogató levéllel segítette a pályázat benyújtását.  Ha 2009 évre 

visszamennek, ott nagyon magas rátákat mutat a táblázat, illetve több helyen stagnáló, vagy 

javuló tendenciát is láthatnak. A jelenlét, a rendőrök munkája nagyon fontos.  Megkérdezte, 

hogy milyen felszereléssel lássák el a gépi kaszát szállító közmunkást, aki kerékpáron 

közlekedve vitte az eszközt. Biztosan nem helyénvaló, és nem biztonságos, hogy a vállán vitte 

a fűkaszát a közmunkás, így meg is lett büntetve. Nem helyi körzeti megbízottak voltak akkor 

szolgálatban, és nem is volt ittas a munkás. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A motoros fűkaszát talán szétszerelve és a kerékpárhoz 

rögzítve kellene szállítani, mint más szerszámot. Az, hogy a vállán szállította a közmunkás, 

nem igazán szerencsés. Biztonságosan kerékpározni csak szabályos rögzítés mellett lehet.  

Egyébként utána fognak nézni, hogy mi lenne a legmegfelelőbb szállítási mód. Nyilván az, ha 

külön gépkocsival kiszállítanák a munkaeszközöket a munkaterületre. 
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Kláricz János polgármester: Az önkormányzat is szeretné elkerülni azt, hogy a 

közmunkásokat azért büntessék, mert a munkaeszközt nem megfelelően szállítják. A bírság 

csekket a saját nevükre kapják, onnantól azt a személyt terheli a fizetési kötelezettség. 

Megköszönné, ha a rendőrség is utánanézne, és tájékoztatást adna arról, mit fogad el 

megfelelő szállítási módnak. 

Az ittasságra is nagyon odafigyelnek a felettesek, de ezt is el kellene kerülni, komoly 

felháborodást és ijedelmet okozott az eset.  

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés? 

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Örül a rendőri jelenlétnek a közterületen, mert történt egy 

eset közterületen. Az általános iskolából hazaigyekvő iskolás lányokat fényképezte egy 

idegen autóból egy ismeretlen személy. Megkérdezte, hogy a környéken történt-e már hasonló 

olyan eset, mint a tegnapi napon Bucsán. Nyilván ez ijedelmet okozott a tanulóknak is és a 

szülőknek is. Az esetet a körzeti megbízott tudomására hozták.  

 

Szalai Zoltán kapitányság vezető: Nem jellemező, és szinte kizárt az ilyen eset. 

Füzesgyarmaton voltak hasonló hírek, illetve keringtek ilyen hírek. Megtalálták akkor az 

autót, annak tulajdonosát is, de az eset kivizsgálása során nem derült ki semmilyen 

bűncselekmény. Más helyen a fényképezés nem a gyerekekre irányult, ha nem az utcára, 

épületre, ahol valamikor a nagyszülők laktak, visszavezethető és valóságos volt a történet. 

Hívják fel a gyerekek figyelmét arra, hogy ne álljanak szóba idegenekkel. Ha mégis ilyen 

tapasztalata van bárkinek, akkor szólni kell a rendőrségnek, és sikerrel fogják elszámoltatni az 

egyént, aki fotózott.  

Az iskolarendőrnek is át fogja adni ezeket az információkat, amelyek hamar eljutnak a 

tanárokhoz, és diákokhoz egyaránt. Nem volt ilyen hasonló eset, még a környéken sem, a 

facebook is csak gerjeszti az ilyet. 

 

Ábrahám Péter körzeti megbízott: A térfigyelő kamera felvételét visszanézték. Megszervezték 

azt, ha a rendőröknek nincs lehetősége, akkor a polgárőrség részéről a frekventált helyeken 

szolgálatot fognak tartani, mind az iskola kezdéskor és iskola befejeztével is.  

Mondhatná, hogy erre jobban oda fognak figyelni, de eddig is ezt tették.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A maga részéről sem gerjeszteni szeretné az eseményeket, és 

nem pánikot szeretne, nyilván örülne, ha arról lenne szó, hogy nem a gyerekeket 

fényképezték.  

 

Harmati Gyula képviselő: Megkérdezte, hogy a kábítószer fogyasztás, terjesztés a térségben 

mekkora probléma.  

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: A Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi területén nem 

jellemző a fogyasztás és a terjesztés, így Bucsán sem jellemző. A büntető törvénykönyv 

változásával egy droglista került felállításra, amely lista tartalmazza azokat a szereket, 

amelyeket drognak minősítenek, és a büntető törvénykönyv szerint ezeket a fogyasztókat, 

birtoklókat, terjesztőket lehet büntetni. Azok, amik nem tartoznak a drogok közé: a herbálok, 

szintetikus szerek. Jelenleg a drogok kisebb problémát okoznak, mert a klasszikus drogok 

hatásait ismerik, ismerik az, hogy hogyan lehet, kezelni, tudják azt, hogy hogyan tudják a 

problémákat elhárítani. A dizájnér drogok azonban problémák okoznak, ugyanis ezeket 

valahol külföldön legyártják, és valamilyen kristályos anyag formájában kerül az terjesztésre, 

és bekerül az országba, amit majd föláztatnak, és a cigarettába kerül. 
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Az, hogy milyen mennyiségben kerül a cigarettába, illetve azt, hogy mi ez az anyag, nem 

lehet tudni. Nagyon olcsó, ezért gyakorlatilag a fiatalok is meg tudják vásárolni a 

zsebpénzükből. Egyre több gyereket elengednek már szórakozni hétvégén. Nem lehet tudni, 

hogy mikor milyen hatásuk van, ha alkoholba fogyasztják, vagy ha cigarettába fogyasztják, 

illetve ha valami mással összekeverik. A vegyészek az alkotóelemeket folyamatosan 

változtatják. Akkor amikor elfognak egy terjesztőt, és mire bevizsgáltatják a szert, és a 

szakértők megadják az alkotószereket, eltelik két hónap, ha nincs a listán a szer, meg kell 

szüntetni az eljárást. Nagyságrendileg a Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi területén 

az elmúlt évben 11 főt vontak eljárás alá, és 2 fő terjesztő volt közülük, illetve 42 fő volt 

eljárás alá vonva a designér drogokkal kapcsolatosan, terjesztő 6 fő volt. Egy esetben nem, az 

összes többi esetben meg kellett szüntetni az eljárás. Ezekhez a szerekhez az interneten 

könnyen, olcsón hozzá lehet jutni, csak jobb kedvet csinálnak, csak bódítanak. Interneten 

nagyobb tételben vásárolják, és nagyon kicsi haszonnal továbbadják. Ne úgy képzeljék el a 

településen a drogterjesztés klasszikus módját, ilyen nem valószínű.  

A drogok összetétele szinte heti szinten változik, és mindenkire másként hat, mert 

mindenkinek más a szervezete.  

Ha a szülők ilyet észlelnek természetesen jelezzék azt, hogy minél hamarabb meg tudják tenni 

a szükséges lépéseket a rendőrség részéről. 

A rendőrök tájékoztatást tartottak a szülőknek, az iskolában a gyerekeknek, elmondták, hogy 

mire figyeljenek, a felvilágosítás nagyon fontos. Régebben azt mondták, hogy ne hívják fel a 

gyerekek figyelmét a drogra, ne mutogassák a drogtáskát. Ezek az eszközök mostanában 

azonban eltűntek, nagyon fontos a felvilágosítás, és a megelőzés. Reméli, hogy jó irányba 

tartanak ezzel kapcsolatosan, hiszen dolgoznak ezen az ügyön folyamatosan. 

 

Kláricz János polgármester: Ha valaki ellen több eljárás is indulhat egyszerre, akkor talán el 

lehetne venni a fiatalok kedvét a drogoktól. A településen is feltétezhető egy-két fiatalról, 

hogy drogot fogyaszt, azonban nem igazán bizonyítható rá senkire. Egy cigarettában lévő kis 

dohányt két másodperc alatt szét lehet morzsolni. Megérti, hogy folyamatosan zajlik a 

vizsgálat, és az eljárás. Bár ha a legvégén mindig megszüntetésre kerül, akkor nem tudnak mit 

tenni. 

 

Szalai Zoltán kapitányságvezető: Azzal lehetne a legtöbbet tenni, ha a terjesztőknek nem 

lenne fizetőképes kereslete. Ne engedjék el a gyerekeket úgy szórakozni, hogy ne ellenőrizzék 

le a fiatalt, már az iskolában, óvodában felvilágosítást kell tartani.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kapitány úr tájékoztatását és a kiegészítéseket.  

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

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    30/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat       

A Szeghalmi Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolója a közrend és közbiztonság 

helyzetéről Bucsa községet érintően 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szeghalmi 

Rendőrkapitányság 2013. évi beszámolóját a közrend és közbiztonság helyzetéről Bucsa 

községet illetően.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  
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2. napirendi pont: Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Bucsa községet érintő 2013 évben végzett munkájáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 

Bucsa községet érintő 2013 évben végzett munkájáról.  

Köszöntötte az ülésen megjelent Zsombok Krisztiánt a Szeghalmi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság helyettes vezetőjét.  

Elmondta, hogy a tűzoltóság írásos beszámolóját, melyet a képviselők megkaptak.  

Megkérdezte, hogy szóban van-e kiegészítése Zsombok Krisztiánnak?  

 

Zsombok Krisztián tűzoltóparancsnok helyettes: A Szeghalmi Tűzoltóparancsnok kérésére 

van jelen az ülésen, mivel a héten szinte minden településen ülés van, ezért nem tud 

személyesen részt venni a parancsnok úr.  

Bucsa település különleges hely, mert úgy fekszik a megyehatáron, hogy a Szeghalmi 

Tűzoltóparancsnokság a katasztrófavédelmi munkát végzik el, a Karcagi 

Tűzoltóparancsnokság pedig a beavatkozásokat. Nyilván azért, mert közelebb vannak, és így 

logikusabb és hatékonyabb. A nagy változás az, hogy a település a veszélyeztetettség 

szempontjából a III-as jelzésből II-es besorolásba került. A csapadékvíz elvezető rendszereket 

folyamatosan ellenőrzik, ennek remélik, hogy meg is lesz az eredménye. A közös 

együttműködésnek meg lett a gyümölcse. Különösebb gond nem szokott lenni a községben, 

reméli a későbbiekben sem lesz. 

 

Ecseri Sándor a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság megbízottja: A tűzesetek 

szempontjából a községet illetően csökkenő tendencia tapasztalható. Országosan azt a 

feladatot kapta a tűzoltóság, hogy a tűzesetek számát csökkentsék, ezzel kapcsolatosan 

megelőző tevékenységet végeztek. A képviselő-testületnek van hatásköre rendeletben 

szabályozni a tűzgyújtással kapcsolatos teendőket. Javasolja, hogy a jegyző hirdetmény útján 

tájékoztassa a gazdákat a tűzgyújtással kapcsolatos szabályokról, így jobban elkerülhetőek 

lennének a bírságolások. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést.  

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

 

A Karcagi Tűzoltóságtól időrendbe bontva kapta az önkormányzat a tűzeseteket, látható, hogy 

a vizsgálat lefolytatása után sem sikerült a felelőst felkutatni. Ezek a tűzesetek, főként 

külterületen gondatlanságból keletkeztek, kellő körültekintés mellett nem történtek volna 

meg. Sajnos azonban volt egy belterületi tűzeset is, és halálos kimenetelű volt, sajnos.  

Ezeket ha egy mód van rá el kellene kerülni. A jegyző asszony a szabályozásra fel fogja hívni 

a figyelmet.  

Az iparbiztonsággal kapcsolatosan elmondta, hogy lakossági panasz is van most Bucsán 

belterületen lévő telephelyre. A gazdálkodó nem kellő körültekintéssel végzi a tevékenységét, 

és nem is igyekszik megfelelni a követelményeknek.  

A Katasztrófavédelemnek van erre jogköre, hogy ellenőrzést végezzen. Ha már a település 

részéről megfogalmazódik egy jelzés, akkor arra oda kell figyelni.  

Kéri, hogy tolmácsolja a Szeghalmi Katasztrófavédelem vezetői felé ezt a kérést. 

 

Megköszönte a szíves tájékoztatást és kiegészítést.  
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Békés Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2013 évben végzett munkájáról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

         

   31/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

Tájékoztatás a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szeghalmi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szeghalmi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa 

községet érintő 2013 évben végzett munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének Bucsa községet érintő 2013 

évi munkájáról szóló tájékoztatást elfogadja. 
Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
 

 

3. napirendi pont: Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2013 évi 

munkájáról 

   

Kláricz János polgármester: A harmadik napirendi pontot, az előző napirenddel együtt 

tárgyalta a testület.  

Az írásban készült anyagot a képviselők megkapták. Megkérdezte van-e még valakinek 

kérdése, kiegészítése a Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2013. 

évi munkájával kapcsolatosan?  

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendel el.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa 

községet érintő 2013 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   32/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 
 Tájékoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi 

Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa községet érintő 2013 évi munkájáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Karcagi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Bucsa 

községet érintő 2013 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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4. napirendi pont: A gyermekek védelméről szóló 2013. évi beszámoló elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a gyermekek 

védelméről szóló 2013. évi beszámoló elfogadását.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: A beszámolót nagyon részletes, áttekintve teljes képet kaphattak a 

képviselők a 2013 évi gyermekvédelmi munkáról.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a jelenlévő Márki Tibornét a Gyermekjóléti 

Szolgálat vezetőjét, és Szalainé Milánkovics Éva védőnőt, hogy szíveskedjenek szóban 

kiegészítést adni az írásos anyaghoz. 

 

Márki Tiborné: Kiegészítette a beszámolót azzal, hogy az elmúlt évben ellenőrzés is folyt a 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatnál, és a vizsgálat folyamán a szakmai munkát 

rendben találták. Továbbá a droggal kapcsolatos az a meglátása, hogy sajnos a községben 

találkoznak esettel, ahol drogfogyasztás áll fenn. Kevés az a lehetőség, amivel a gyerekeket 

meg lehet fogni, pedig sok esetben lenne olyan helyzet, hogy bizonyítható lenne a 

drogfogyasztás. Gyula város messze van, de mégis lépéseket kell tenni, úgy a szülőnek mint a 

hatóságnak is. A droggal kapcsolatosan ennyit szólna.  

 

A hatósági munkával kapcsolatosan szeretné észrevételezni, hogy az ügyekben későn kapja 

meg a határozatokat, nem történnek meg időben a tárgyalások. Továbbá a tárgyalásokra mind 

a családnak, mind a maga részéről a családgondozónak be kell utazni Füzesgyarmatra, ami 

egyrészt költséges, másrészt időigényes.  

Szeretné kezdeményezni és javasolni a járási hivatalvezető részére, hogy egyeztessenek a 

tárgyalások helyéről, és időpontjáról. Amennyiben helyben meg tudnák oldani a tárgyalást, az 

lenne mindenki számára a legmegfelelőbb.  

 

Détárné Molnár Andrea járási hivatalvezető: A járási gyámhivatali munka is sokrétű, a hét 

település ügyeinek intézése nem kis munkával jár, hiszen a járási hivatalban 8 fő dolgozik.  

A hatósági eljárások többszereplősek, egy időpontra összehozni a tárgyalásokat nagyon sok 

egyeztetést kíván. A kérést el kell juttatni a Gyámhivatal vezetőjéhez, kérve azt, hogy Bucsán 

legyen megtartva a tárgyalás. Nyilván a Gyámhivatalnál dolgozó munkatársnak is gondot 

okoz kijönni Bucsára, tömegközlekedéssel nem is egyszerű. Úgy gondolja azonban, hogy 

összehangolt munkával meg fogják tudni oldani ezt a problémát.  

Konkrét jelzés esetén azonnal intézkedik a Gyámhivatal. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Érti, hogy miről van szó, de a jegyzőnek egyes esetekben nincs 

hatásköre, de ettől függetlenül a családgondozóval tartják a kapcsolatot, és emberekkel is 

beszél, nyitott szemmel jár a községben. Amikor több csatornáról hallott információt, akkor 

mélyebben is érdeklődött a családgondozótól. Ugyanakkor a járási hivatalvezető helyettes 

személyesen volt jelen az egyik testületi ülésen, akkor is volt jelzett egyes ügyekben.  

Örül, ha ez is előmozdította a folyamatot, ami teljes mértékben indokolt volt. Akkor 

valószínűleg felszínre jött, hogy a papír alapú kapcsolattartás, és az elhatalmasodott 

bürokrácia, ami ezen a területen kialakult teljesen személytelenné tette az addigi eljárásrendet. 

Azt is megérti, hogy a Gyámhivatalnál „asztal mellől” nem lehet megállapítani mindent, 

viszont a családgondozótól is a megszokott megfogalmazással készült a jelzés, amivel azt 

gondolta, hogy a kívánt hatást éri el. Időt fog még igénybe venni, mire kialakul a jó 

együttműködés, és hatékonyan fog a rendszer működni. Az a problémakör, hogy nehezen 

jutnak be, akár a családgondozó, akár a család a gyerekekkel, akkor is többen mennek be, 
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mintha egy ügyintéző jön ki Szeghalomról. Ha tud, az önkormányzat is segít, és autót biztosít, 

az az érdeke mindenkinek, ha megoldódik a probléma. 

 

Kláricz János polgármester: Ha a családsegítő munkatárs részéről utalás van a családból való 

kiemelésre, akkor ott már biztosan baj van. Ismeri a munkájukat, mindent megtesznek azért, 

hogy a gyerekek családban maradjanak.  

 

Détárné Molnár Andrea járási hivatalvezető: Minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a 

gyerek családban maradjon, és a gyerek érdeke a legfontosabb. Elmúlt időszakban más 

térségben sajnos még tragédia is történt, ennek nem szabad kitenni senkit. Nagyon fontos 

tehát a kommunikáció. 

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Megköszönte a tartalmas és adatokkal teli 2013 évi Gyermekvédelmi 

beszámoló elkészítésében résztvevő minden munkatárs együttműködését, és munkáját, 

családgondozó, védőnő és Csaláné Bányai Katalin munkáját is. 

A részletes beszámolóból több szempontból is képet kapnak a gyermekvédelemről és a 

településen élő fiatalok, gyerekek életéről.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítéseket, és hozzászólásokat.  

Megkérdezte van-e még valakinek kérdés? Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, 

szavazást rendelt el.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a gyermekek 

védelméről szóló 2013. évi beszámolót elfogadja.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

33/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat  

A gyermekek védelméről szóló 2013. évi beszámoló elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évről készült „A gyermekek 

védelméről szóló beszámolót” a melléklet szerint fogadja el.  

Felelős: Dr. Nagy Éva jegyző  

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Beszámoló elfogadása a VéBu Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a VéBu Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 

Már utalva a következő napirendi pontra is, elmondta, hogy a VéBu és Bucsa Geotherm Kft 

ügyvezetője Dr. Puskás János levélben tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a cégek 

ügyvezetői pozíciójáról lemondana. Az új ügyvezető nincs még meg, igazán nem is gondolja, 

hogy valaki elvállalná, hiszen jelenleg büntető ügyek vannak folyamatban a Bucsa Község 

Önkormányzatával is szerződésben lévő cégek ellen. Azt szeretné képviselni, hogy mivel 

komoly pénzek lettek beruházásra fordítva, tőkék reményében, ezen cégek tevékenysége ne 

szűnjön meg. Az önkormányzat felelősségteljesen akkor jár el, ha a cégek működését 

valamilyen szinten fenntartja. A megkötött szerződéseket megvizsgálták és bár rendben 

találták, azonban a büntetőügy még megállhatja a helyét, ezért nem javasolja, hogy szűnjenek 

meg a cégek, ha megszűnnének teljesen esélytelenné válna az, hogy a pénzeszközök 

visszakerüljenek az önkormányzathoz. 
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A következő üléseken kerülne sor arra, hogy a testület eldöntené, hogy hogyan tudnák 

fenntartani a működést, illetve ha semmilyen szinten ez nem valósítható meg, csak abban az 

esetben döntenének a felszámolásról.  

 

A beszámolót elfogadásra javasolja, illetve javasolja megvizsgálni a cégek minimális 

költségen való működését.  

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a VéBu Kft 

2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   34/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a VÉBU Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a VéBu Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 667 eFt, a mérleg 

szerinti eredménye 0 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

6. napirendi pont: Beszámoló elfogadása Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot, a Bucsa Geotherm Kft 

2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.  

Az előző napirendi pontban elhangzottakat javasolja a Bucsa Geotherm Kft további 

gazdálkodásával kapcsolatosan. 

A kft ügyvezetője Dr. Puskás János szeretne lemondani a pozíciójáról, az új ügyvezető 

személye még nincs meg.  

A büntetőügy lefolytatásáig nem javasolja a cég megszüntetését, ugyanúgy, mint a VéBu Kft 

tekintetében javasolja megvizsgálni a cég minimális költségen való további működését. A 

beszámolót elfogadásra javasolja. 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa 

Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   35/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a Bucsa Geotherm Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsa Geotherm Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 11,076 eFt, a mérleg 

szerinti eredménye – 72 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  
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7. napirendi pont: Beszámoló elfogadása a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot a Bucsai Kábeltelevízió 

Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.  

Elmondható, hogy a tavalyi évben gazdasági tevékenység nem folyt, Bucsa Község 

Önkormányzata Ifj. Gyarmati Imre lett tavaly az ügyvezető, valamint a cég másik új 

tulajdonosa egy tagi kölcsönt helyezett a cégbe, ennek az összegnek a terhére lett kiegyenlítve 

a cégnek a NAV tartozása. A Hírközlési Hatóságnak van egy fennálló bírsága, illetve a tavalyi 

évben némi banki költség volt a kiadás, illetve az ügyvezető távozását követően nem volt az 

önkormányzat látókörébe a cég gazdasági köre.    

 

A kft-t az önkormányzat és egy magánember alapította 500.000 Ft-ból, de működése során 

tagi kölcsönt nem igényelt, mindig a saját gazdasági tevékenységéből tartotta fenn magát.  

Elvégzett egy beruházást a községben, megvalósult a kábeltelevízió hálózat, további 

gazdasági tervei nincsenek.  

 

Hamarosan el kellene indítani a cég felszámolását, mivel a cég a feladatát elvégezte, és a 

későbbiekben fel kell bruttósítani a gazdasági társaságokat három-millió forint felé, ennek 

megvalósítását azonban nem javasolja.  

Kéri a képviselőket, hogy adjanak felhatalmazást a Polgármester részére, hogy abba az 

irányba el tudjon indulni, hogy a Bucsai Kábeltelevízió Kft felszámolását előkészítsék.  

Nyilván a végső döntést a testület fogja meghozni határozattal.  

 

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

    36/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bucsai Kábeltelevízió Kft 2013. 

évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 604 eFt, a mérleg 

szerinti eredménye – 71 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  
  

8. napirendi pont: Beszámoló elfogadása a BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a nyolcadik napirendi pontot, a BUCSA-ÉP Kft 

2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását. 

A BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló mérleget a képviselők megkapták, azt 

áttanulmányozhatták. Az ügyvezető Ifj. Gyarmati Imre.  

A kft mérleg szerinti eredménye pozitív, de nagy bizodalomra nem nagyon van remény, mert 

a lerakói járulék, ami tonnánként 3.000 Ft-tal nőtt, valamint az, hogy a 10 %-os 
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rezsicsökkentést a kft-nél is alkalmazni kellett, több mint ötmillió forintos hátralékot 

eredményezett a kft-nél. A kormány, felismerve ezt a helyzetet, egy plusz forrást biztosított a 

gazdasági társaságok részére, a kft be is adta a pályázatát, azt befogadták, 3,8 millió forintos 

támogatási igényre.  

A legfrissebb információk azonban sajnos úgy szólnak, hogy ez a pályázat nem fog 

eredményes lenni, nagyon sok az igény. 

A lerakót üzemeltető cég vezetője nemrégen telefonon felkereste, és jelezte, hogy az kft 

tartozása egyre inkább esedékessé válik, illetve az sugallta, hogy az önkormányzat tegyen tagi 

kölcsönt a kft-be. Az az álláspontja, ha az önkormányzat elkezdi a tagi kölcsönt a kft-be tenni, 

akkor az végeláthatatlan lesz, hiszen ez a lerakói járulék minden hónapban kiadása lesz a kft-

nek, illetve ez a hiány minden hónapban mutatkozni fog. 

Az Intéző Bizottsági ülésen is az volt meglátása a tagoknak, hogy nem a tagi kölcsön a 

megoldás. Valószínű, hogy törés fog bekövetkezni a befogadó és a kft között, a partnerség 

meg fog ingani. A szolgáltatást természetesen valahogyan el kell majd végezni, hiszen ez a 

szolgáltatás kötelező feladat.  

Az az álláspontja, hogy előzzék meg a problémát, létezik egy hatóság, a katasztrófavédelem, 

amelynek az a feladata, hogy ahol szállítói probléma akad és nem lehet ellátni a szolgáltatást, 

akkor kijelölik az a szolgáltatót, aki elvégzi a munkát. Bucsa község esetében nagy 

valószínűséggel Karcag város lesz. Az önkormányzat 3-4 millió forintot nem tud tagi 

kölcsönként nyújtani a BUCSA-ÉP Kft-nek.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Évente 9 millió forint lenne az az összeg, amely a lerakói 

járulékot jelenti.  

 

Kláricz János polgármester: A díjba nem lehetett bekalkulálni ez a lerakói járulékot. Az 

Intéző Bizottság ülésén is tárgyalták a problémát. Az álláspontját ott is elfogadták, és 

egyetértettek, nem szabad elkezdeni semmilyen szinten a tagi kölcsön nyújtását. 

Illetve javasolja, hogy a karcagi lerakótelep vezetőjével kezdhessen tárgyalásokat arról, hogy 

nem fog tudni a BUCSA-ÉP Kft anyagilag helyt állni. Ezt jelezni fogják a 

katasztrófavédelemnek, aki ki fogják jelölni a szállításra alkalmas céget. Ebből a lakosság 

nem fog szinte semmit észrevenni, a díjon sem fognak módosítani.  

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: A BUCSA-ÉP Kft havonta 800 eFt+ áfa összeget számláznak 

ki, és kb 400 eFt folyik be.  

 

Kláricz János polgármester: A BUCSA-ÉP Kft olyan áron kalkulálta ki a szolgáltatás 

végzését, ami a lakosok igényét kielégítette, de amikor már ebből a díjból lerakói járulékot is 

kell fizetni tonnánként, és még csökkenteni is kellett a díjakat 10 %-kal. 

 

Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Nagyon sokat gondolkodott azon, hogy a kft gazdálkodását 

hogyan lehet előremozdítani. Ha a kompenzációs támogatást nem kapja meg a kft, akkor el 

kell gondolkodni azon, hogy be kell fejezni a szolgáltatást, tarthatatlan a rendszer, át kell adni 

másnak. Kis szolgáltatók, a nagyobbak bekebelezik, ezt tudomásul kell venni. A kukásautó 

éves javítási költsége nagyon magas, egy új autó nagyon drága. 

 

Kláricz János polgármester: Mindig szem előtt tartották azt, hogy a szolgáltatást el tudják 

végezni, gondolkodtak abban is, hogy új kukás autót vásárolnak. Ha az önkormányzat 

elkötelezte volna magát több évre, az is más helyzet lenne.  
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Ifj. Gyarmati Imre ügyvezető: Néhány szóban szeretné ismertetni a BUCSA-ÉP Kft 2013 évi 

gazdálkodását. A BUCSA-ÉP Kft 2008-ban nyitott egy CIB hitelszámát, amelyet a tavalyi 

évben visszafizettek. 

A kft minden egyes tevékenysége növekedést mutatott. A rendezvényszervezés az, ami 

csökkent. A kft kintlévősége nagyon magas, a kft működéséből ez a lehető legtöbb, amit ki 

lehet hozni. A szilárd hulladékszállítást tovább folytatni már nem lesz lehetséges.  

A folyékony hulladékszállítást továbbra is lehetne folytatni.  

 

Kéri a testülettől a beszámoló elfogadását, és azt, hogy a testület hatalmazza fel a 

Polgármestert a karcagi lerakó vezetőjével történő tárgyalások lefolytatására.  

 

Kláricz János polgármester: Ha megszűnik a kft részéről a szolgáltatás, akkor a kukás autó 

tárgyalási alap lehetne. 

A kft működését és létjogosultságát mindig elismerte, de a kft most nem azt az időszakát éli, 

amikor a legeredményesebb és a profitot hoz. Volt egy időszak, amikor nagyon jól 

jövedelmezett a kft. Amikor már nem a kft dönti el, hogy miből tartja fenn a szolgáltatást, 

akkor az már probléma. De nemcsak Bucsa község problémája ez, ott van például a Békés 

Manifest Kft, azt várják, hogy az önkormányzatok tagi kölcsönt nyújtanak a számára. 

Úgy gondolja, hogy időben kell, hogy felismerjék a problémát, és tárgyalásokat kell 

folytatniuk a befogadó telep vezetőjével.  

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el. 

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a BUCSA-ÉP 

Kft 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, továbbá felhatalmazza a 

Polgármestert a szilárd hulladékszállítás szolgáltatás végzésével kapcsolatos tárgyalások 

lefolytatatására. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

   37/2014.(V.29.) Képviselő-testületi határozat 

Beszámoló elfogadása a BUCSA-ÉP Kft 2013. évi gazdálkodásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a BUCSA-ÉP Kft 2013. évi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyben a mérleg főösszege 2.606 eFt, a mérleg 

szerinti eredménye 2.476 eFt, elfogadja.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal  

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a jegyzővel már régóta 

vizsgálják annak lehetőségét, hogy a mezőőri tevékenység felállításához a szükséges 

intézkedéseket megtegyék. Arra kér felhatalmazást, hogy ez ügyben tevékenykedjen, nyilván 

nem részleteiben, de a szükséges előkészületek megtörténhessenek. 

Erre azért is szükség van, mert az önkormányzat tulajdonában lévő horgásztóval kapcsolatos 

halőri tevékenységre hatóságilag kötelezve van az önkormányzat. Egy levélben hívták fel az 

önkormányzat figyelmét arra, hogy azokon a településeken, ahol nem foglalkoztatnak 

hivatásos halőrt, vagy nincs társadalmi halőr, ott a mezőőr tevékenységébe ez a terület is 

belekerülhet. Ahhoz, hogy ezen a területen az önkormányzat meg tudjon felelni, át kell 

gondolni, és később pályáztatás útján tudnák kiválasztani a mezőőrt.  
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Dr. Nagy Éva jegyző: A mezőőri tevékenységre egy rendeletet is kell alkotni a kivetési 

rendszert is létre kell hozni, a gazdákat bele kell apportálni. 

 

Kláricz János polgármester: A mezőőr tevékenységét a gazdák is szükségesnek tartják.  

Majdnem minden területen van már mezőőr. Több területen felvetődő probléma oldódna meg. 

A finanszírozás valamennyivel emelkedett.  

 

Dr. Nagy Éva jegyző: Ki kell dolgozni egy kimutatást, a foglalkoztatás mennyibe kerül, 

illetve mi az az összeg, ami hiányzik a rendszerből, annak fényében lehet meghatározni, hogy 

a gazdák a tulajdonunkban álló földterületek nagysága alapján járulnak hozzá a mezőőr 

foglalkozatásának kiadásaihoz. 

 

Kláricz János polgármester: A környező településekről is kérnek majd adatokat, és a 

legmegfelelőbb hozzájárulási mértéket szeretnék kikalkulálni, ami mindenkinek megfelel.  

 

9. napirendi pont: Tájékoztatás a Békés Megyei Könyvtár 2013 évi működéséről szóló 

beszámolóról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a 9. napirendi pontot, a Tájékoztatást a Békés 

Megyei Könyvtár 2013. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról. A megyei könyvtár 

mozgókönyvtárként nyújt szolgáltatást a bucsai könyvtárnak. 

A beszámolót a képviselők elektronikusan megkapták, megismerhették. A beszámoló 

tájékoztató jellegű, képet ad a megyei könyvtár tevékenységéről. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy a könyvtár felújítása folyamatban van.  

  

A rehabilitációs munka is hamarosan beindul, június 10-én tesztírás lesz a jelentkezők részére. 

A foglalkoztatással kapcsolatosan a csökkent munkaképességűek részére 10-én lesz tehát 

tájékoztatás tartva. 

 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2014. május 30-án a Bucsa Község Víziközmű Csatornamű 

Társulási közgyűlés lesz. Kérte, aki tud vegyen részt a közgyűlésen. 

                 

Juhász Sándor képviselő: Már a Gazdasági Bizottság ülésén is kérte, hogy kapjanak a lakosok 

tájékoztatást a szennyvízberuházás állásáról. 

 

Kláricz János polgármester: A beruházással kapcsolatosan sok esetben nem tudnak olyan 

konkrét időpontot, eseményt megnevezni, amit ugyan elvárnának a lakosok. Vannak esetek 

amikor kevésbé kell tájékoztatást adni. Van az önkormányzat, a projektes, a jogász, annak egy 

közbeszerzési csoportja, egy állam, egy Közreműködő Szervezet, tehát van 8-10 szereplője a 

beruházásnak. Senki nem tudja azt mondani, hogy hogyan „lesz”, mindenki azt tudja 

mondani, ahogy „most van”. Vannak nyilván olyan emberek, akik ebből azt szűrik le, hogy 

nem valósul meg a beruházás. A 2014-es év a szennyvízberuházás éve lesz. 

Arra kapott felhatalmazást, hogy ha lehetőség van rá, akkor többletforrást hozzon a beruházás 

megvalósításához. 

 

10. Bejelentések 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?  

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a képviselők aktív részvételét és az 

ülést 16,30 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                                 jegyző  

 

 

 

  

     Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 

 

 


