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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

530-152017. iktatószám 

 

16.sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29-én 

(szerdán) este 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely  

 

közmeghallgatás 

 

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

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila alpolgármester, Faluházi Sándor, 

Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők. 
 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Erdész Béla mérnök, a Szekvens Kft részéről 
 

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

jegyzőt és a Lakosság részéről megjelenteket. 
 

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

testülete részéről 7 főből7 fő képviselő jelen van, hiányzó nincs.  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontokat, amelyek a következők: 

Napirendi pontok: 

1. Tájékoztatás ”Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget” közös agglomerációban tervezett 

szennyvíz-tisztító telep és szennyvízhálózat projekt előrehaladásáról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

2. Beszámoló a 2017. évben folyamatban lévő és várható pályázatokról 

Előadó: Kláricz János polgármester 

3. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e valakinek a napirendi pontokkal 

kapcsolatosan kérdése, észrevétele? 
 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt, kérte a képviselőket, hogy a napirendi pontokat fogadják 

el, kérte, hogy kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 
 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  
 

1. napirendi pont: Tájékoztatás” Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget” közös 

agglomerációban tervezett szennyvíz-tisztító telep és szennyvízhálózat projekt 

előrehaladásáról 
 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot a tájékoztatást a Bucsa-

Ecsegfalva-Kertészsziget közös agglomerációban tervezett szennyvíz-tisztító telep és 

szennyvízhálózat projekt előrehaladásáról. 
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A lakosok a képviselőkkel folytatott konzultációkból már hallhattak ennek a lehetőségnek, 

ennek a beruházásnak a fennállásáról,néhány szóban tájékoztatást adna arról, hogy ez a 

folyamat hol tart, és milyen ütemben halad. 

 

A nyár elején a három település képviselő-testülete közös döntéssel létrehozott egy 

konzorciumot, amely konzorciumnak Bucsa település a vezetője. A konzorciumi 

megállapodásnak az a célja, hogy közigazgatási határral közös települések esetében közös 

szennyvízkezelésben gondolkodjon a három település. 

 

Agglomerációs felülvizsgálat keretében nyílik jogi lehetőség arra, hogy a másik két település 

szennyvízkezelési szempontjából Bucsa településhez legyen sorolva. A felülvizsgálat és 

besorolás a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozik, eddigi információk alapján 

maximálisan támogatható ez a folyamat. ABucsán elkészült szennyvízberuházásra való 

rávezetéssel, vagy csak akár a tisztíróra való rácsatlakozással megvalósítható a két 

szomszédos település szennyvízkezelése is. 

Amennyiben a rendszert sikeresen fel tudják építeni, a beruházásnak egyértelmű 

következménye kell hogy legyen az, hogy osztódni fognak a költségek. Tavaly novemberben 

elkészült Bucsán a szennyvízcsatorna beruházás, és rákötöttek a lakosok (vannak még akik 

nem, erre a témára későbbiekben ki fog térni), ezzel kapcsolatosan megkapta mindenki az 

állami szervezettől szennyvízdíjakra vonatkozó kiközlést. Tudja mindenki, hogy az ivóvízzel 

együtt közel 800 Ft-os díjat kell fizetni köbméterenként. Ebben lehet némi kis locsolási 

kedvezményt érvényesíteni, de végül is a kiközlést követően sokan csalódottak voltak. 

Az előzetes költségbecslésekben 500 Ft-os díjakról beszéltek, jó lett volna, ha végül is ez lett 

volna a mérvadó, de az önkormányzatnak semmilyen ráhatása nincs a díjmeghatározásra.  

Amikor az agglomerációs felülvizsgálatnak az idén tavasszal felmerült a lehetősége, akkor 

azonnal megindult ezzel kapcsolatosan egy okfejtés, hogy amennyiben közös szennyvíztelepe 

lesz a három településnek, meg fog növekedni a befizetések száma a rákötött ingatlanok 

száma egyértelműen nő, a telep ami igazán a legnagyobb költséget jelenti, ha annak tudják 

minél optimálisabban a felhasználását a későbbiekben egy közös rendszerbe kimutatni, akkor 

egyértelmű, hogy ennek a díjnak csökkenteni kell.  

A település vezetőinek tehát célja, hogy ez a közös beruházás megvalósuljon, és a településen 

élő lakosoknak a szennyvízdíja csökkenjen.  

Ennek minden jogi lehetőség adott, a jelenlegi KEOP-os pályázatban egy átmeneti díj került 

meghatározásra, pontosan abból az okból kifolyólag, hogy az önkormányzat jelezte az 

agglomerációs felülvizsgálatot. 

Ez a folyamat most ott tart, hogy az agglomerációs felülvizsgálathoz kapcsolódó anyagot a 

KÖVITE-PLUSZ Kft gyulai mérnökszervezete december 5-ig készíti el, és juttatja a 

Belügyminisztériumba. 

Az agglomerációs felülvizsgálatot az agglomerációs besorolás tette azt lehetővé, hogy a 

településen egyfajta kormányzati vállalásként megvalósuljon a szennyvízberuházás.  

Ha valaki a médiában az Európai Unió irányába történő vállalásokkal kapcsolatosan hallott 

híreket, akkor tudja, hogy 2015 év óta egyfajta türelmi idő zajlik, mert a 2000 lélekszámot 

meghaladó települések esetében a kormánynak vállalása volt, hogy a szennyvízberuházásokat 

megvalósítja. 

Abban az esetben, ha az agglomerációs besorolás Ecsegfalva és Kertészsziget esetében Bucsa 

településhez sorolják, onnantól kötelezettséget vállalt a kormány, hogy a beruházást meg 

fogja valósítani. Itt tartanak az egyeztetések. Pozitív a hozzáállás, nagyon komoly lehetőség a 

két település esetében, és mindkét település kellő elhivatottsággal kezeli a helyzetet, és 

mindannyian remélik, hogy sikeresen végbe is fogják tudni vinni. 
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Vannak határidők, egyik a 2018. december 31, amikor is látványszinten is meg kell, hogy 

jelenjen a beruházás. 

A vízjogi engedélyezési eljárásokra vonatkozó kérelmek benyújtásra kerültek.  

Bízik benne, hogy a projekt sikeres fog lenni. Mindenki számára kellően érthető, hogy olyan 

lehetőség ez Bucsa községnek, ami hosszú távon a szennyvízdíjakat csökkenteni tudja, de 

magáról a mértékéről mindaddig nem tudnak beszélni, míg az agglomerációs felülvizsgálatot 

követően nem készülnek számítások arra, hogyan kerülhetnek ezek a díjba beszámításra. Egy 

közös telepet fognak fenntartani, és közel 600 ingatlan fog még csatlakozni a telephez.  

A telepen kb 150 köbméteres kapacitásbővítésre van szükség, ami nem jár személyzet 

bővítéssel, hiszen a telep egy nagyon modern, az a technológiát meghatározó szervezetnek is 

a véleménye, hogy maga a rendszer egy új aknával bővítve nem lesz hatással a jelenlegi jó 

működésre. Jó döntést hozott a képviselő-testület, és reménykednek tehát abban, hogy a 

beruházás sikeres lesz. Minden jelenlegi információ szerint optimális ennek a 

kezdeményezésnek a megítélése, a két kisebb településeken is belátható időn belül a 

szennyvízkezelés, szennyvízberuházás megvalósítható lesz. Ezt a Belügyminisztérium is 

üdvözítően fogadta, és támogatja.  

 

Itt tartanak jelenleg, és nagyon bízik abban, hogy a közbeszerzési eljárást el tudják indítani a 

jövő évben. A belterületi település részt a beruházás nem érinti, csak a külterületet. 

 

A jelenlegi dokumentációk szerint talán egy magántulajdont érint a nyomvonal, a többi 

állami, vagy önkormányzati tulajdon. 

Több tervezett verzió van, hogy hogyan, milyen nyomvonalon jut át a szennyvíz a két 

településről Bucsára. Ezzel a mérnökök foglalkoznak, vannak technológiai értékelések, ezek 

folynak most, és lesz biztosan olyan verzió ami a Belügyminisztérium által támogatható lesz.  

 

Akinek lesz kérdése, vagy hozzászólása a tájékoztatás végén szeretne választ adni. 

 

A napirenddel kapcsolatosan hozzászólás nem volt, rátért a második napirendi pontra.  

 

 

2. napirendi pont: Beszámoló a 2017. évben folyamatban lévő és várható pályázatokról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a beszámolót a 2017. 

évben folyamatban lévő és várható pályázatokról 

Elsőként a községben kialakítandó új piac építéséről, a beruházás folyamatáról szólt. Az új 

piac a Kossuth utca, és a Jókai utcai sarki épület helyén lesz, amely épület (Kossuth u. 43.) 

bontása hamarosan megkezdődik. Ezt követően megindul az építési engedélyezési eljárás, a 

látványterveket a községi honlapon teszi közzé az önkormányzat. Kialakításra kerül egy iroda, 

mosdó helyiség, raktárhelyiség, és egy nagy fedett értékesítő hely. Olyan kialakítás is lesz a 

piac területén, ami a mozgó hús árus beállását és az árusítást is lehetővé teszi. 

 

Több verzió is volt a piac új helyének megkeresésére. Véleménye szerint az, hogy a 

településen több telekből álló nagy piaccsarnokot alakítsanak ki, a településre nem jellemző. 

Sajnos viszonylag kevés a helyi termelő, kevésbé változó a piacon megjelenő termékek, áruk 

fajtája.  

A jelenlegi piac helyszín területét szeretné az önkormányzat a megnövekedett járművek 

parkolási lehetőségére megvalósítani. Egy kulturált, nem szórt köves, hanem térkövezett 

területkialakítással.  
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A következő beruházás nem építési jellegű, viszont elég látványos, ún. napelem rendszereket 

fog telepíteni az önkormányzat, a konyha, a központi iskola, a Bocskai iskola, és az óvoda 

épületét érintve. A pályázat már nyertes, a kivitelező is kiválasztásra került. 

 Minden épületen felszerelésre kerül egy-egy olyan napelemes rendszer, amely az épület teljes 

villamos energia kiváltására ad lehetőséget. Fontos kritériuma az európai uniós támogatások 

felhasználásának az, hogy a lehető legnagyobb mértékben kell csökkenteni a széndioxid és a 

káros anyag kibocsátást, és ezzel párhuzamban gondolta az önkormányzat két ütemben a 

közintézményeknél a villamos energia kiváltását megvalósítani.  

Van még egy ilyen projekt, ami a Közösségi Ház és az községháza épületét érinti, ugyanilyen 

volumenben, remélhetőleg az is sikeres lesz.  

 

Ennek a projektnek része az is, hogy az épületeknél az akadálymentes felülvizsgálatot el 

kellett végezni. A konyhánál például a bejáratot, és feljárót is felülvizsgálták, és új korlátok, 

betonozás, burkolás kerül javításra, illetve kiépítésre. De minden épületnél meg fog ez 

történni. A munkálatok el is indultak, és ez év végéig be is fognak fejeződni. 

A nyertes vállalkozó jelenleg egy 300 kW-os rendszer építését végzi, de jövőre amennyiben 

végeznek és az időjárás engedi a beruházást meg fogják valósítani az említett négy épületen.  

 

Zajlik egy építési és felújítási szempontból nagyobb volumenű pályázat a Művelődési Háznál. 

Maga a pályázati projekt a régi mozi épületének a felújítását célozta elsősorban, ennek a 

keretein belül teljesen új padlózat készül, a falazat megújul, a központi fűtés kialakításra 

kerül, a színpad elbontásra került. A színpadot egy másik pályázatból fogja az önkormányzat 

megvalósítani, aminek most nyílik meg a lehetősége. 

Megújul a teljes tetőszerkezet, szigetelés és a héjazat kerül cserére, a másik oldalon a 

szerkezethez is hozzá kellett nyúlni, mert a könyvtár feletti részen olyan fémszerkezetű tető 

volt, ami az építési szabályok szerint nem rendelkeztek műbizonylattal, ezért új faszerkezet 

került kialakításra, majd új cserépfedést kapott a tető. 

 

A Közösségi ház udvarán közfoglalkoztatási program keretében belül készült felújítás kicsit 

lassabban készül el, de kifogástalan minőségben került kialakításra. A kemence is 

önkormányzati építésű, valamint a térkövek is. 

 

Egyéb más szemléletformáló EFOP-os pályázatok is benyújtásra kerültek, és már két olyan 

pályázat is nyert, amelyek keretén belül tovább folytatódik a Közösségi ház belső felújítása.  

 

Az időjárás azonban meghatározza a beruházás menetét, de remélik, hogy a lehető 

leghamarabb befejeződik a felújítás. 

 

Örömmel tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az óvoda felújítására benyújtott pályázat is nyert, a 

teljes belső udvar, kerítés kerül megújításra. Fejlesztő játékok, amelyekkel hozzá tudnak 

járulni az óvodások szabadidejének aktív eltöltéséhez.  

Van két projekt, amelyekről még nem kapott az önkormányzat konkrét jelzést, sem elutasító, 

sem pozitív döntést hozó jelzést.  

Az egyik a kerékpársáv építésére vonatkozik, a másik pedig a település csapadékvíz 

elvezetésével kapcsolatos pályázat. Nagyon jó lenne információ arról, hogy miért kerül 

elutasításra az önkormányzat pályázata a belvíz elvezetéssel kapcsolatosan, hiszen a település 

a belvíz szempontjából az egyik legveszélyeztetettebb területek közé sorolható. Nem lehet 

tudni, hogy egy dél békési településsel hogyan hasonlítható össze ez a terület, de ha 

szükséges, akkor a fellebbezés jogi lehetőségét is meg fogja vizsgálni az önkormányzat.  
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A Területi Operatív Programokon belül már nem lesznek újabb körös ígért pályázatok, amit 

tudni lehet az az, hogy akár a kerékpársáv, akár csapadékvíz elvezetés és kezelés, akár a 

belterületi utakkal kapcsolatos felújításokkal kapcsolatosan folynak forrás átcsoportosítással 

kapcsolatos folyamatok, és Bucsa Község Önkormányzata szeretné a pályázatait nyertes 

pozícióban tudni. 

 

Összefoglalóan ennyit szeretett volna elmondani, és akár a témát illetően, akár más témával 

kapcsolatosan várja a lakosok kérdéseit, hozzászólásait. 

 

3. napirendi pont: Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok  

 

1. Lakos hozzászólása: Az útfelújításokkal, a szórt kővel való útfeltöltésekkel kapcsolatosan 

szólt. Több helyen nem megfelelően igazították el a szórt követ, számos helyen ahol mélyedés 

volt, oda nem tettek elegendő mennyiséget, és ahol egyébként is magas volt az út, oda még 

többet tettek. Szükséges lenne egy irányító ember, aki koordinálná ezt a munkát. 

 

Kláricz János polgármester: A felvetéssel egyetért, és még egy kis türelmet kérne a 

lakosoktól, nem érkezett meg minden megrendelt mennyiségű kő, de ha ez megérkezik, akkor 

fogják látni, hogy mekkora a depónia, és hova tudnak még követ vinni, melyik utcába 

szükséges még teríteni. Sajnos néha az a baj, hogy sok az iránytó ember, de természetesen 

egyetért, a terítést jól kell elvégezni. 

Igyekszik az önkormányzat egy mennyiséggel a kátyúkat megszűntetni, de ezt később még 

követni fogja egy második periódus, amikor a meglévő réteget is tudnák vastagtani. A 

rendelkezésre álló mennyiséghez képest, a jövő évre egy ugyanilyen mennyiség van tervezve 

az utak folyamatos töltésére. Most már kezd egy kicsit stabilizálódni azon utak állapota, 

amelyek régebben is fel lettek töltve a lakosok általi kezdeményezéssel azok viszonylag 

stabilabbak, viszont van több olyan utca, ahol nem volt hasonló kezdeményezés, és ott nincs 

is olyan jó útalap, oda nagyon sok kő kell. Nem is lehet pontosan azt tudni, hogy mikorra fog 

ezeken a helyeken olyan útalap kialakulni, mint más vastagabb rétegű utcákban.  

Megvalósult a szennyvízberuházás, és mindenkinek az a vágya, hogy az utcában olyan 

sárfelhordás nélküli út alakuljon ki, ami mindenki megelégedésére szolgál.  

Az önkormányzat erre azonban egyszerre képtelen, egy utca aszfaltozásának költségvetése 

tízmilliós költséget jelent.  

Az önkormányzat nem nyújt be úgy közmunka programot, hogy ne fogalmazná bele, hogy a 

község makadám útjai feltöltésre szorulnak. Még azt is elmondhatják, hogy az önkormányzat 

gépparkja sem teljesen megfelelő, mert szükség lenne még olyan eszközre, amivel tömöríteni 

is tudnának.  

 

Lakosok részéről megjegyzés: A községben az utakkal kapcsolatosan a gépjárművekre 

vonatkozóan súlykorlátozást is el kellene rendelni.  

 

Kláricz János polgármester: A Dózsa György utcában például, ha kész lesz az út, biztosan kell 

a gépjárművekre súlykorlátozást is megszabni.  

Megkérte a lakosokat, - mert nagyon sokan jóhiszeműleg szoktak az útba tölteni - hogy most 

már azokat ezeket az útfeltöltéseket kerüljék, mert azzal már nem érik el a megfelelő 

eredményt. Ott ahol eddig is nagyobb mennyiségben volt útalap az utcákban, ott a lerakott 

terfil eléri az eredményt. 

Az önkormányzat minden évben fog az utak, utcák kővel való feltöltésére áldozni.  
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2.Lakos hozzászólása: A Kossuth utca 65. szám alatt lévő orvosi rendelő és védőnői 

tanácsadó állapotának javításával kapcsolatosan van-e valamilyen terv? 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Területi Operatív 

Program keretében új orvosi rendelő építésére a központban, melyet a Kossuth tér 2. szám 

alatti ingatlanon tervezve. Ezt a pályázat elutasításra került, pénzügyi forrásra való 

hivatkozással.  

De a közeljövő feladatai között fog szerepelni a képviselő-testületnek, hogy egyfajta 

kiemelést hajtsanak végre, és ugyancsak itt a központban, a Kossuth tér 5. szám alatti 

önkormányzati épületben egy háziorvosi rendelőt alakítsanak ki, annak érdekében, hogy 

megszűnjön a Kossuth u. 65. szám alatt a zsúfoltság. Saját beruházásban, 

közfoglalkoztatásban el tudná ezt végezni az önkormányzat.  

 

Még azt sem tudják pontosan, hogy az átalakult szociális ellátások igénylik-e továbbra is a 

Kossuth u. 65. szám alatti épület minden helyiségét, mert ha nem, akkor az önkormányzat 

vissza tudja venni saját hasznosításra.  

Folyamatosan gondolnak erre, az, hogy az épület ilyen állapotban van, az adjon mentséget, 

hogy a futó pályázat kecsegtette az önkormányzatot a lehetőségre. Most ez a lehetőség már 

nem látszik, ezért foglalkozni kell a témával, a fogorvos és a védőnői szolgálat egy épületben 

tartható, engedélyezhető. A jövő évben mindenképpen kell ezzel a témával foglalkozni.  

 

Még egy dolgot szeretne elmondani, mert fontos, hogy mindenkinek a tudomására jusson, 

hogy akik nem kötnek rá a szennyvízcsatorna rendszerre, azok arra számítsanak, hogy 2018. 

január 1-jétől rájuk ki kell vetni a talajterhelési díjat, aminek a mértéke 1.200 Ft, de minden 

település egyfajta érzékenységi szinthez tartozik, ami egy szorzó, és ez Bucsán 1,5 azaz a 

talajterhelési díj mértéke 1.800 Ft/m3. 

A talajterhelési díj adók módjára behajtható. 

Arra kéri a lakosokat, hogy akinek a környezetében van olyan személy, aki nem kötött rá a 

rendszerre és nincs tudomása a talajterhelési díjról, illetve a rákötése bármilyen 

megfontolásból elmaradt, kössön rá. Nagyon hatásos, és nagyon szükséges, nagyon sokan 

rákötöttek, és igyekeztek, ez mindenkinek most már kötelessége, hogy megtegye. 

 

1. Lakossági hozzászólás: Megkérdezte, hogy az önkormányzat tervez-e olyan segítséget 

nyújtani a lakosoknak, hogy a szennyvízaknák betemetésre kerüljenek. Tud olyan  

önkormányzatot, ahol odavitték a földet, és például Sárándon segítettek a lakosoknak, akár 

idős, akár fiatal, és betemették az aknákat.  

 

Kláricz János polgármester: Ha gyors számítást végeznek kb. 4000 m3 földre lenne szükség,ez 

nagyon nagy feladat lenne az önkormányzat számára. Nem tervez ilyet az önkormányzat. 

 

4. Lakossági hozzászólás: A Bucsa – Füzesgyarmat közötti utat felújították, nagy szükség volt 

rá. A közlekedési rendelet nem engedné ezen az úton a nagyjárműveket közlekedni, ennek 

ellenére nagyon sok jár erre. Érdeke lenne az itt lakóknak az út állagának a megóvása. Van-e 

erre valamilyen kezdeményezés. 

 

Kláricz János polgármester: Teljesen jogos a felvetés, minden évben több alkalommal van 

járási egyeztetés a közúti közlekedéssel, és más témával kapcsolatosan is. Ez mindig 

elhangzik, és megfogalmazódik. A közúti felügyelet azonban nem hatóság, ők a gazdái az 

útnak, a szabályozást másik hatóság végzi. 
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A Szeghalmi Rendőrkapitányság is jelezte már, hogy megnövekedett a forgalom.  Olyan 

jellegű jelzés is érkezett, hogy a nagyobb járművek miért használják az utat. Ennek az útnak 

valamikor egy nagyobb teherbírára való javításának el kell majd készülni, hiszen a 47-es utat 

valahogy el kell érniük a járműveknek. Két alternatíva van a 4-es út és a 47-es út 

összekötésére. Az egyik a Kisújszállás-Ecsegfalva-Dévaványa-Körösladány. A másik a 

Karcag-Bucsa-Füzesgyarmat-Szeghalom. Országos projektekben vannak a források 

szétosztva, először a Kisújszállás, Ecsegfalvi útvonal élvezett prioritást.  

Ebben a térségben élőknek az az érdeke, hogy ennek az útvonalnak a tranzit jellege tudjon 

bővülni. Ha hazai forrásból tudnak a felújításokra fedezetet juttatni, az már jó lesz itt élőknek.  

Sok helyen a padkázás is elmaradt. Nagyon sok vízállás van az út mellett, ezt mindig jelzik 

feléjük, jön is visszajelzés arra, hogy fogják javítani. A tavaszi csapadékosabb időszakban 

újra elő fog ez jönni és szükség lesz az elvégzése.  

Azokon az utakon is szükséges lesz a padkázás, ami az önkormányzati utakat érinti.  

Továbbá az utcákban az útszéli cserjézésekre is nagyobb odafigyelést kell fordítani.  

 

5. Lakossági hozzászólás: Egyetért az útpadkázással kapcsolatosan, mióta megépült a karcagi 

út is észrevehető a hiányzó padka, nagyon sokat jelentene, ki kellett volna építeni, 

balesetveszélyes, az útpadkáról való visszajutás több esetben nem volt lehetséges, és 

megtörténik a baleset. Sajnálatos, ha már elkészül egy javítás, egy beruházás, és nem tudnak 

hozzátenni annyit, hogy az útpadka is elkészüljön.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetért a biztonságtechnikai szempontból megtett felvetéssel, 

észrevétellel, sajnos 34 cm-re keskenyebb a sáv.  Egyik indok az volt, hogy távolabb szerették 

volna vinni a csatornától az utat. De így csak a hiányzó szakasz felével lett távolabb. 

 

1. Lakossági hozzászóló: A csatornának a területéről hordták a földet az út mellé. Úgy kellett 

volna, hogy valamilyen murvát, követ kellett volna az út mellé tenni. Annak viszont 

örülhetnek, hogy felfestették az útfelezőket. 

 

Kláricz János polgármester: Ehhez a részéhez nem tud mit hozzátenni, nem az önkormányzat 

ebben a kompetens.  

Megkérdezte, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel? 

 

4. Lakossági hozzászólás: Megkérdezte, hogy a külterületi Bogárzó, Sárréti- csatorna 

tisztításokkal kapcsolatosan van-e valamilyen információ? Nem volt az idén.  

Ha nem lesz tisztítás, annak hatása lesz a belterületre vonatkozóan is a későbbiekben. 

 

Kláricz János polgármester: Magáról a műtárgy kezelésről, a tisztítási munkálatokról nincs 

információ, azt viszont kiderítették, hogy mi a magasabb vízszint meghatározásának az 

indoka. Van olyan nagyobb mezőgazdasági vállalkozó, aki a vízigényét bejelentette. 

Technikailag úgy nézi ki, hogy 136 cm üzemi vízszinttel lesz a Sárréti-csatorna a 106 cm 

helyett. Reméli, hogy nem lesz ezzel gond védelmi szempontból.  

 

5. Lakossági hozzászólás: A védett állatokkal kapcsolatosan szeretné elmondani, hogy a 

Sebesfoki-csatornában viszont nem volt víz, amikor már lement a tavaszi csapadékosabb idő, 

erre nem tud magyarázatot. Az állatok részére szükséges lenne a víz. 

 

Kláricz János polgármester: Megérti az aggodalmat. 

 

 



8 
 

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

 

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

való részvételét és a közmeghallgatást 18,45 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Kláricz János     Pap-Szabó Katalin 

              polgármester                                                           jegyző 

 

 

 

 

    Komroczkiné Nagy Edit 

        jegyzőkönyvvezető 


