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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi  

Bizottsága 

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

321-4/2011. iktatószám 

 

2. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2011. március 28-án (hétfőn) délután 14,00 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Biró Endre, Juhász Sándor, Bányai István, Gyarmati 

László tagok 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Kláricz János polgármester, Dr. Nagy Éva megbízott 

körjegyző helyettes  

Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a megjelent bizottsági tagokat, külső tagokat, Dr. Nagy 

Éva megbízott körjegyző helyettest, valamint Koczka Istvánné iskola igazgatót.  

 

Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 5 fő jelen van.   

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Juhász Sándor bizottsági tagot. 

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

Napirendi pontok:  

 

1./ Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása Szakértői vélemény 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

   Koczka Istvánné igazgató 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Munkaterve  

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

3./ Verses kötet támogatása – Erdei-Szabó István kérelme 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

4./ Nyilatkozat génmódosítás mentességről 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

5./ Önkéntes Munka Napja – 2011. április 16.  

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

6./ Egyebek 
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Harmati Gyula elnök: Kérte a Kulturális Bizottsági tagokat, kézfelemeléssel szíveskedjenek 

szavazni, aki a napirendi pontokkal egyetért.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása Szakértői 

vélemény 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítása Szakértői véleményét.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató: A közoktatási törvény 2010. évi módosítása nem teszi 

kötelezővé a nem szakrendszerű oktatást, illetve a szöveges értékelés a negyedik osztály 

félévéig volt kötelező, a mostani módosítás szerint pedig a második osztály félévéig kötelező. 

A nevelő testület élni szeretne a törvény módosításával, és vissza szeretne térni a 

szakrendszerű oktatásra, és az osztályzás vonatkozásában a második osztály félévétől.  

A szöveges minősítés tekintetében – ha a testület hozzájárul ahhoz, hogy a Pedagógiai 

Programot módosítsák – közoktatási szakértői vélemény nélkül is visszatérhet az intézmény, a 

nem szakrendszerű oktatásra való áttérésnél szükséges közoktatási szakértői vélemény 

kikérése. A szakértői véleményt Szabó Istvánné közoktatási szakértő készítette el 

decemberben, és kifejtette, hogy a nem szakrendszerű oktatásról a szakrendszerű oktatásra 

való áttérés a törvényi előírásoknak megfelel.  

 

Harmati Gyula elnök: Gyakorlatilag a régi rendszer visszaállítása fog megtörténni. 

Megkérdezte, hogy mi volt a tapasztalat a szöveges értékeléssel.  

 

Koczka Istváné igazgató: A szöveges értékeléshez kapcsolódott, hogy nem volt szabad 

buktatni negyedik évvéig. Így a gyerekek munkához való hozzáállása nem volt megfelelő. A 

nem szakrendszerű oktatásnál előírás volt, hogy a tanórák 20-25 %-ban a képességek 

fejlesztését kellett gyakorolni. Ezért a tanterveket el kellett hagyni, a pótlásuk nagy gondot 

okozott, nem látták hasznát. A tanulói képességek fejlesztése a pedagógusoknak 

mindenképpen feladatuk. Azért is döntött úgy a tantestület, mert a gyerekek hátrányt nem 

fognak szenvedni.  

 

Kláricz János polgármester: A változások a felmenő rendszerben fognak megtörténni? 

 

Koczka Istvánné igazgató: A szöveges értékélésnél nem kell átállás, a nem szakrendszerű 

oktatásról a szakrendszerű oktatásra való áttérés felmenő rendszerben fog történni, azaz 

jövőre már az ötödik osztályba nem vezetik be.  

 

Kláricz János polgármester: A mostani ötödikeseket még érinti, végigkíséri, de akik jövőre 

lesznek ötödikesek, azokat már nem. Az átállás a későbbiekre nézve jár-e anyagi költséggel?  

 

Koczka Istvánné igazgató: Semmilyen anyagi vonatkozása nincs a változásnak, eddig sem 

volt plusz időkeret, a tanórából kellett kiszorítani a nem szakrendszerű oktatást. 

 

Biró Endre tag: A buktatás hogy áll, lehet buktatni, elsőben is? 
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Koczka Istvánné igazgató: Első osztályban nagyon jól működik ez, a pedagógus véleményét 

figyelembe szokták venni a szülők, és ha szükségesnek látják akkor a szülők kérik, hogy 

maradjon a gyerek és ismételje meg az első osztályt.  

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, van-e még valakinek kérdése, 

hozzászólása? 

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

 

Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja Pedagógiai Program módosítását.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

3/2011.(03.28.) számú Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda 

Pedagógiai Programjának módosítása 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a közös fenntartású Bucsa Község II. 

Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda Pedagógiai 

Programjának módosítását, - a nem szakrendszerű oktatás 5-6. évfolyamon történő 

megszűntetése - vonatkozásában a Képviselő-testületek felé elfogadásra javasolja. 

Felkéri az iskola igazgatóját a Pedagógiai Program módosításával kapcsolatos további 

teendők megtételére. 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

  Koczka Istvánné iskola igazgató 

Határidő: értelem szerint 

 

Harmati Gyula elnök: Gratulált az iskola igazgatónak a március 15-i ünnepi műsor 

megszervezéséért és lebonyolításáért.  

Javasolta, hogy a Kulturális Bizottság vegye napirendre azt, hogy a nemzeti ünnepeket, 

történelmi megemlékezéseket az ünnep napján tartanák meg a községben.  

 

Koczka Istvánné igazgató: Úgy gondolja, hogy ekkor nem tudják a tanulókat teljes 

létszámban csak részben prezentálni. Ez lehet, hogy a hazafiságra nevelésben nem lesz olyan 

jó hatással.  

 

Kláricz János polgármester: Március 15-e vonatkozásában nincs is a községben olyan 

történelmi emlékhely, ahol a megemlékezést meg tudnák tartani. Ezen a későbbiekben 

szándékában áll változtatni.  

 

Biró Endre tag: Megemlítette, hogy az 1920-as években a bogárzói „Hősök ligetében” 

tartották helyileg, mint más ünnepséget is, pl.: a Madarak és fák napját.  

A bogárzóiak úgy érzik, hogy el vannak hanyagolva, ha be lennének vonva egy ilyen 

eseménybe biztosan örülnének. 

 

Harmati Gyula elnök: Javasolta, hogy ezt beszéljék meg egy következő alkalommal, és egy 

koncepció legyen az, hogy a község központjában, vagy valahol máshol fognak emlékhelyet 

kijelölni.  

 

Koczka Istvánné igazgató: Azzal a kéréssel fordult a jelenlévőkhöz, hogy a Művelődési 

Házban a színpad szerkezetét szíveskedjenek átvizsgálni, mivel hamarosan egy színjátszó 

találkozóra fognak felkészülni, de azt hallották, hogy meg kell nézetni az állapotát.  
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Az iskola kulturális bemutatója 2011. május 27-én lesz. 

Továbbá elmondta, hogy a Pedagógiai Program módosításához szükséges legitimációs 

jegyzőkönyvek is elkészültek, megvannak, csak a közoktatási szakértő nem kapott belőlük. 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi 

Munkaterve  

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Munkatervét.  

Felkérte Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a  

2011. évi Munkatervről. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a 

Szervezeti és Működési Szabályzat kötelezettséget ír elő arra, hogy félévente előre elkészített 

Munkatervet kell készíteni. Az előző évi testületi üléseken tárgyalt és kötelezően tárgyalandó 

témákat foglalták munkatervbe. Természetesen ezek változhatnak is. Már a következő ülés 

meghívóján is látszik, hogy van változás.  

Azok a rendeletet amelyek érintik a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi  Bizottságot 

az a Bursa rendelet, a Közművelődési rendelet, és a Sport rendelet. 

E rendelet előkészítéséhez szívesen várja a javaslatokat, és segítségeket.  

 

Harmati Gyula elnök: Elmondta, hogy ezek a rendeletek létező rendeletek, de módosításukat 

javasolják majd.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A rendeleteket célszerűbb úgy megalkotni, hogy 

az előzőt hatályon kívül helyezzék, mivel elég komoly törvényességi ellenőrzés alá esnek, 

mint jogszabályszerkesztés, mind anyagi jogi szempontból is. 

 

Kláricz János polgármester: A közterület rendeletet is fogják majd módosítani.  

Ide szeretné majd javasolni a Ságvári utca névváltozását és egyéb utcanév javításokat.  

 

Harmati Gyula elnök: A Munkatervet a bizottság javasolja a testület felé elfogadásra, erről 

döntsön? 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: A Munkaterv egy fő irányvonal, ehhez mérten 

még lehet eltérni, a bizottság a testület felé elfogadásra javasolhatja.  

 

Harmati Gyula elnök: Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, 

kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a képviselő-testület felé elfogadásra javasolja 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi Munkatervét. 

  

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

4/2011.(03.28.) számú Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Munkaterve 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi Munkatervét, mely e 

jegyzőkönyv mellékletét tartalmazza. 

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: azonnal 
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3. napirendi pont: Verses kötet támogatása – Erdei-Szabó István kérelme 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, Erdei-Szabó István 

kérelmét, verses kötete kiadásával kapcsolatosan.  

 

Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Erdei-Szabó István kérelmét a bizottság felé címezte, és 

anyagi támogatást kért a 5. gyűjteményes verseskötete kiadásához. Kérte a bizottsági tagok 

szíves hozzászólásait. 

 

Juhász Sándor tag: Nem javasolja a támogatás megítélést, ha valakinek van ilyen elképzelése, 

akkor azt elsősorban neki kell anyagilag támogatni. Nem azt mondja, hogy nem támogatja a 

kultúrát, mert ha arról van szó mindenek elé helyezi, de ha valaki a kapott támogatást nem 

arra fordítja amire kapta,nem javasolja a támogatást. 

 

Biró Endre tag: Megkérdezi, hogy erre van pénze az önkormányzatnak, hogy támogassa az 

ilyen kérelmet, ami irodalmi vagy írásos kiadványt? 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy itt van egy kérelem, amelyet a bizottságnak 

címeztek, és lehetősége van a bizottságnak megbeszélni, hogy kívánja-e támogatni a kérelmet.  

A 2011 évi költségvetésbe külön nem lett beállítva támogatás, de azt kellene tisztázni a 

bizottságnak, hogy egyáltalán milyen összegről van szó. Most fogja a testület tárgyalni a 

2010. évi költségvetés előirányzat módosítását, és látni fogják, hogy milyen sok helyen kell 

előirányzatot módosítani. Teljes mértében más az ami megvalósult. Érdemes foglalkozni egy 

ilyen kéréssel, ha felmerül.  

 

Harmati Gyula elnök: A kérelem 20-25 ezer forintról szól, elmondása szerint ennyire gondolt. 

A költségvetésben úgy szerepel ez a tétel, hogy művelődési és sport pályázatokra beállított 

keret összeg. Megtalálnák a módját, ha úgy döntetnének, hogy támogatják.  

 

Biró Endre tag: A kérelmező a falu előtt sem mutat példát mert amikor a bucsai honlapra 

felkerült a bizottsági ülés előterjesztése, és már jelezték felé a lakosok telefonon, hogy hogy 

képzelik ezt a támogatást a bizottsági tagok.  

A maga részéről mindig támogatta a kultúrát, és már támogatta Erdei-Szabó Istvánt, a Bucsa 

című könyvében meg is jelent írása.  

Sok más írót, költőt, előadó művészt, szobrászt és festőművészt is támogatott a saját zsebéből, 

ezért is kapta meg a „Magyar Kultúra Lovagja” kitüntetést.  

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte, ha ilyen sok embert támogatott, biztosan ismeri is őket, 

mindegyik példamutató életet élnek?  

 

Biró Endre tag: Igen. Azok a társulatok, és személyek, művészek akiket támogatott azokat 

érdemesnek találta arra, hogy támogassa. Senki nem tud abszolút példamutató életet élni.  

A támogatást akár az alkotás minőségétől, akár a készítő személyétől tette függővé.  

Erdei-Szabó István egy versét is megjelentette a Bucsa című könyvben. Ezzel is támogatta. 

Egy helyi költő kislány versét is kiadta. Felkutatta, kereste és támogatta, mostmár a fián 

keresztül, aki viszi a vállalkozását tovább, és kiadta a bucsaiak műveit. Maximálisan 

támogatott mindenkit. Irodalmi újságba protezsál be akik kérik. Azt, hogy a megjelenő kötetet 

olyan időszakban támogassák, amikor a lakosságtól olyan jelzés érkezik feléje, hogy a 

képviselők mondjanak le a tiszteletdíjról, és a polgármester mondjon le a fizetésének a feléről, 

akkor nem hiszi, hogy most ilyen módon kellene támogatásban részesíteni a kérelmezőt. Ha 

már támogatásról van szó, előtérbe helyezné, hogy kutatja Bucsa község múltját, eljár 
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Gyulára a Levéltárba, ez költséggel jár, a verses kötet előállítása nem jár költséggel. A 

levéltárban is a fotópénzt meg kell fizetni. Napokon keresztül foglalkozik az anyag 

feldolgozásával. Nem magát fényezi azzal, hogy Bucsa község múltját felfedi, hanem Bucsa 

község saját maga hírnevét  

Ha már támogatástól van szó, akkor a maga részéről is nyújt be kérelmet, nem határoz meg 

összeget, és ha a testület érdemesnek tartja, akkor támogatni fogja. Az előző polgármester 

nem vásárolt a második könyvéből, mert ő nem volt benne. A Bucsai Krónika példányát nem 

látta a polgármesteri hivatalban. Ha ezt a könyvet ajándékozzák ital helyett az ide érkező 

vendégeknek, nagyobb ajándék lenne, mert ebből meg lehet ismerni a községet. A 

reprezentációs költség terhére lehetne ilyen könyvet a polcon tartani.  

Olyan sok anyag összegyűlt már újra a múltból, hogy a harmadik kötet kerül majd kiadásra. 

Menet közben derülnek ki történetek és nagyon érdekesek. Ezeket újra meg kell írni Bucsa 

múltjáról. Ezeket meg kellene ismerni az itt élőknek, az itt lakóknak és ezek a dolgok sokakat 

érdekelnek. Egy könyv sokkal többet ér mint egy cd, vagy dvd. Az igazság az, hogy ezek nem 

hosszú életűek, de egy könyv mindig megmarad és a későbbiek folyamán is fennmarad. 

Amennyiben lesz lehetősége a maga részéről is fog támogatást kérni a harmadik kötetéhez. 

Élnek a községben olyan nehéz anyagi körülmények között, akkor ne olyan embernek adjanak 

támogatást, akit a faluban negatívan ítélnek meg. 

 

Kláricz János polgármester: Megemlíti Faludi Györgyöt.  

 

Biró Endre tag: Nem azt mondja, hogy ne támogassák semmiképpen, mert az alkotásaival 

nincsen baj, és az alkotást kell mindig figyelembe venni, de sajnos most pénzről van szó itt. 

Ha lesz következő kötete abba is belefektet minden energiát. Ha arról van szó, hogy el kell 

venni 20 ezer forintot, és a tiszteletdíjról kérik, hogy mondjanak le a képviselők, az nekik 

tisztességgel jár, úgy mint a polgármesternek a fizetés. Ha összedobják ötezer forintonként a 

barátok a pénzt már meg van a huszonötezer forint.  

 

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a bizottság tagjait, kinek van még véleménye Erdei-Szabó 

István kérelmével kapcsolatosan.  

 

Gyarmati László tag: Első olvasásra egy nemet mondana a támogatásra, de egy 

„zsíroskenyéren élő pszichiátriai esetről” van szó végül is sajnálja kérelmezőt, megváltoztatja 

a véleményét, és mégis támogatná maximum 20 ezer forinttal, de úgy, hogy pénz ne kerüljön 

hozzá, egyből a kiadóhoz kellene utalni a pénzt. Minden Bucsáról megjelent művet 

támogatott a testület eddig, ezért valamennyi összeggel támogatná a verseskötet megjelenését.   

 

Kláricz János polgármester: Említettek példákat, volt egy időszak már amikor támogatva volt 

ilyen kérés, és volt időszak amikor nem volt támogatva, valószínű, hogy meg volt az oka. 

Most ez a képviselő-testület fél éve tevékenykedik, és ebből a szempontból példamutatóan 

kellene viselkedni. A maga részéről a kiadott köteteit kulturális értéknek tekinti. Azt kellene 

eldönteni, hogy a testület majd milyen mértékkel járuljon hozzá a kötet kiadásához, és mint 

kulturális értéket támogassák, ha más hogy nem legalább gesztus értékkel. 

 

Biró Endre tag: A polgármester úr előtti hozzászóláshoz kapcsolódott, az hangzott el, hogy 

zsíros kenyéren él, ha így van, annak megvan az oka, nem kell a gépbe dobálni a pénzt.  

Támogatva már volt a kérelmező nem mondhatja azt, hogy nem volt sose támogatva. Se a 

viselkedése miatt, és azért sem mert a választói is jelezték, és a maga részéről sem fogja 

támogatni, egyértelműen nem és harcolni fog azért, hogy ne is kapjon támogatást.  

 

Harmati Gyula elnök: Véleménye szerint külön kellene választani az embert, és a művészetét. 

Nem a tehetséget hasonlítja össze, hanem az életvitelt: egy Ady Endre, vagy egy Francois 
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Villont. Ezek az emberek nem kaphattak volna támogatást a képviselő-testülettől ilyen 

indokokkal. 
 

Biró Endre tag: Ezt az összehasonlítást túlzásnak tartja, és elrugaszkodásnak. 

 

Harmati Gyula elnök: A felvezető mondatot lehet, hogy nem hallotta a képviselő úr. Egy elvi 

döntést kellene hozniuk. 
 

Biró Endre tag: Nem támogatja semmiképpen, abszolút ne kapjon támogatást.  

 

Bányai István tag: Javasolja, hogy támogassák a kérelmet, valamennyi összeggel, akár 

húszezer forinttal. Nem bíróság van itt, hogy most ítélkezzenek. Olyan ember amilyen, de 

részére a támogatást javasolja.  

 

Biró Endre tag: Követeli, hogy akkor őt is támogassák, és kér ötvenezer forint támogatást, 

felmutat érte. 

 

Kláricz János polgármester: Átment a Biró képviselő úr részéről egy olyan oldalra a 

beszélgetés, hogy ezt az embert az életvitele miatt bármit tesz le az asztalra, azt nem akarja 

elismerni. Ez az okfejtés is elrugaszkodás. 

 

Biró Endre tag: Elismeri a munkáját, hiszen a Bucsa című könyvében is megjelentette a 

versét. Az nem szeretné, hogy az életvitele miatt támogassák. Többek véleménye, de a 

magánvéleménye is, hogy ne kapjon támogatást. Ez a magánvéleménye. Vállalja előtte is és 

mindenki előtt.  

Felháborítónak és gusztustalannak tartja, hogy ilyen embert támogasson a képviselő-testület.  

 

Harmati Gyula elnök: Mit tart Biró úr gusztustalannak, és felháborítónak? 

 

Biró Endre tag: Azt, hogy ilyen embert támogassanak. Azt mondták az emberek, hogy ne így 

támogassák, ha nem úgy, hogy adjanak a kérelmezőnek egy hivatalos koldusengedélyt, hogy 

koldulhasson, és mindenkitől kérhessen pénzt. Ezzel önmagát járatja le, és a falut is, a 

művészetet és a költészetet, ha költőnek mondja magát.  

 

Bányai István tag: Nem határozhatják meg, hogy ki költő és ki a művész. 

 

Biró Endre tag: Nem akarja meghatározni. Hangsúlyozta, hogy a maga részéről amatőr kutató. 

 

Kláricz János polgármester: Próbálja már meg képviselő úr a kérelmezőt a munkája, a művei 

alapján megítélni. Teljesen elviszi szociális oldalra a dolgot. Lehet, hogy megkeresi a 

kérelmező a képviselő urat is.  

 

Biró Endre tag: Ha a kérelmező megkeresi bele fogja tenni a versét a könyvébe. Vagy a 

nyomdája segítségével kinyomtatja a verseit.  

 

Kláricz János polgármester: Megérti, hogy a képviselő úr ilyen sarkalatos.  

A mostani kérelemből azt olvassa ki, hogy készülne egy verses kötet, és a bizottságtól azt 

kéri, hogy az önkormányzat hozzá tudna-e járulni ahhoz, hogy a verses kötet kiadásra 

kerüljön.  

 

Harmati Gyula elnök: Hozhatna a képviselő-testület egy olyan döntést, hogy amennyiben 

valaki kérelmet ad be a testület felé könyvkiadásra, a testület egy határozathoz köthetné a 

döntését.  
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Juhász Sándor tag: Kérjék meg a jegyzőt, hogy a mind a Kulturális, mind a Gazdasági 

Bizottság tárgyalja meg a felvetést, hogy legyen nyoma, és a testület döntsön. 

 

Kláricz János polgármester: Olyan határozat készüljön, ami alapján nem szimpátia alapján 

dönt a testület, hanem mindenki kap. 

 

Gyarmati László tag: Azért van aki rá van szorulva a támogatásra, és van aki nem. A 

kérelmező rá van szorulva a támogatásra. Orvosi eset, a nyugdíja egy napig tart.  

Támogatná a kérelmezőt 20 ezer forinttal. 

 

Kláricz János polgármester: A maga részéről a művészeti oldaláról közelítené meg. 

 

Biró Endre tag: Bárki támogathatja a saját pénzéből. Érdekesnek tartja, hogy a külső 

bizottsági tagok nem minden ülésen voltak jelen, most mindketten jelen vannak.  

 

Harmati Gyula elnök: Nem érdekes, ennek örül, ha mindenki jelen van.  

Kéri a jelenlévőket, hogy tartózkodjanak a személyes megjegyzésektől. 

 

Gyarmati László tag: Infarktusa volt, beteg volt amikor az előző ülés volt.  

 

Biró Endre tag: Hagyják abba az orvosi eseteket, itt komoly munka folyik. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Megkérdezte, hogy egy keretösszeget szeretne a 

Kulturális Bizottság meghatározni, amit erre fordítana a testület? 

 

Biró Endre képviselő: Csak abban az esetben javasolja, ha az ő általa írt könyv is támogatásra 

kerül, de legalább ötször annyi összeggel.  

 

Kláricz János polgármester: Biró Endre képviselő úr csak akkor tudja támogatni az Erdei-

Szabó István kérelmét, ha az ő könyve ötször annyi összeggel van támogatva. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a bizottság olyan módon hozzon döntést, hogy 

javasolnák-e a kérelem támogatását, illetve egy összeget is javasoljanak, és módozatokat, 

hogy hogyan nyújtanák a támogatást, egyből a kiadónak, stb. 

 

Harmati Gyula elnök: Erdei-Szabó István a testületi ülésen jelen lesz, kérdéseket lehet hozzá 

feltenni. Azon is gondolkodni kellene, hogy legyen egy általános határozata a képviselő-

testületnek az írók, költők támogatására, hasonló esetekre, bár nincs tele a falu írókkal, 

költőkkel. Gondolják át, hogy ilyenre szükség lenne. 

 

Biró Endre tag: Kellene, hogy legyen egy bizonyos keret arra, hogy a hasonló kérelmek 

legyenek támogatva. A kultúra legyen az elsődleges, a színjátszók, a táncosok és az irodalom. 
 

Kláricz János polgármester: Érkezett egy kérelem és a bizottság a mai ülésén tárgyalja, és 

tovább viszi a képviselő-testület felé megtárgyalásra. A bizottság most egymást gyötri, pedig 

az a kérdés, hogy a bizottság javasolná-e a verseskötet kiadása támogatását a képviselő-

testület felé. Elment a döntést egy olyan irányba, hogy ne legyen a verseskötet kiadva. 
 

Biró Endre tag: A Harmati Gyula is ír verseket, ha most kérné, hogy szeretné kiadni a verseit 

arra is azt mondaná, hogy nem támogatja.  

(Harmati Gyula elnök: Nem adnék be ilyen kérelmet.) 

Ez a kérelem irritálja a falu népét. 
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Kláricz János polgármester: Sok minden irritálja a falu népét. De ha a testület a döntéseit 

aszerint hozza meg, ahogyan most a Biró Endre képviselő úr beszélt, akkor nem fogják 

vállalni azt, amit értéknek hisznek, és vizsgálják azt, hogy az honnan burjánzik ki. Nagyon 

szép verses kötetet írt Erdei-Szabó István, és szépen művészien szaval el verset. 

 

Harmati Gyula elnök: Olyan döntést nem tudnak hozni, ami az falu egy részét ne irritálná. Ha 

a Biró Endre képviselő úr könyvét támogatnák, az sem tetszene mindenkinek.  

 

Bányai István tag: Jelzi, hogy nem azért jelent meg a bizottsági ülésen, mint külső bizottsági 

tag, hogy most igennel szavazzon. Biró Endre tag ezen megjegyzését kikéri magának, hogy 

azért jelent meg, mert igennel fog szavazni. 

 

Harmati Gyula elnök: Elmondta, hogy a maga részéről és erről a helyről csak egyféleképpen 

szavazhat, úgy, hogy és a bucsai irodalmi művészeti értékeket támogatni kell. 

 

Juhász Sándor tag: Beleegyezem a támogatás odaítélésébe akkor, ha nem ő kapja a kezéhez. 

 

Harmati Gyula elnök: Ezt nem is lehet másképp. 

 

Megkérdezte a Közművelődési, Sport és Oktatási Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni aki egyetért Erdei-Szabó István kérelmével.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenében, 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

5/2011.(03.28.) számú Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Verses kötet támogatása – Erdei-Szabó István kérelme 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő-testület felé támogatásra 

javasolja Erdei-Szabó István 5. verseskötetének kiadását.  

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

4. napirendi pont: Nyilatkozat génmódosítás mentességről 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a „Nyilatkozatot a 

génmódosítás mentességről”. Elmondta, hogy a Magyar Természetvédők oldalán van egy 

nyilatkozat arról, hogy minden település csatlakozhat ahhoz, hogy a saját területét 

génmódosított területté nyilvánítja. Békés és Ecsegfalva után Bucsa lehet a harmadik, aki a 

megyében ilyen döntést hoz. Felolvasott egy kis tájékoztatást arról, mit is jelent a 

génmódosítás mentes övezetté nyilvánítás. 

Ez egy elvi döntés lehetne, azzal, hogy a területet génmódosított területté nyilvánítják. Ez egy 

szimbolikus lépés lenne a bizottság részéről. 

 

Biró Endre tag: Ha egy ilyen kis csapat megszavazza, gátat tud-e vetni a génmódosításnak. Ha 

az ország is megszavazza, akkor érhetnének el valamit. Mit ér a szavuk? Harcoljanak, de a 

multikkal szemben nehéz lesz.  

 

Kláricz János polgármester: A tévében látta, hogy a zárolt vetőmagtól a vegyszereken át végig 

lehet vezetni, hogy ki fog profitálni egyfajta termékből. 

 

Harmati Gyula elnök: Megváltani a világot innen nem fogják tudni, de ez a hír, ha eljut a 

fiatalokhoz, elkezdenek róla beszélgetni, és akkor már jó. Ilyen nagyon egyszerű dologra 
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gondolt ezzel a napirendi ponttal. 

 

A határozati javaslat szövege így szól, hogy a Kulturális Bizottság javasolja a képviselő-

testület felé, hogy zárkózzon el a génmódosított növények termesztésének engedélyezésétől 

ezáltal megőrzi Magyarország génmódosítás mentességét.  

 

Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a génmódosítás mentességgel kapcsolatos döntés 

meghozatalával. 

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

6/2011.(03.28.) számú Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

Nyilatkozat génmódosítás mentességről 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság a Képviselő-testület felé javasolja, 

hogy a testület is zárkózzon el a génmódosított növények termesztésének engedélyezésétől 

ezáltal megőrzi a génmódosítás mentességet.  

Felelős: Harmati Gyula elnök 

Határidő: értelem szerint 

 

5. napirendi pont: Önkéntes Munka Napja – 2011. április 16.  

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, az Önkéntes Munka Napját, 

ami 2011. április 16-án lesz. A Sportegyesület regisztrált ebbe a programba, és kapni is 

fognak promóciós anyagokat.  

Kérdezi, hogy lehet-e ez a nap a faluban egy takarítási nap, illetve a hol vannak olyan helyek, 

ahol rendet kellene tenni, helyszíneket kér a tagoktól. Arra is gondol, hogy falutakarítást 

lehetnek véghez vinni.  

 

Biró Endre tag: Megkérdezte a tagokat, hogy kik ültettek már fát az idén.  

 

Többen jelzik, hogy ültettek fát.  

 

Biró Endre tag: A Széchenyi utcában tapasztalt problémával kapcsolatosan szólt. Az utcában 

sövényt ültetett. De a folyékony hulladék (a sz….r) ott folyik a házuk előtt. Már a főutcán is 

látszik, és a háza előtt is. Van ugyan két munkatárs, akik erre vannak beállítva, de nem 

ellenőrzik, a sz….r nem csökken. Már nappal is kint van az utcán a cső, nem szólnak nekik. 

Tavaly kihívta az ÁNTSZ-t, de azok sem tettek sok mindent.  

 

Harmati Gyula elnök: Ha ilyenről tudomása van, akkor tegyen bejelentést, mert ez 

szabálysértés. Jelzi, hogy a felvetésnek nincs köze a napirendi ponthoz. 

 

Biró Endre tag: Megtette a bejelentést, de mire a két főmunkatárs kijött a sz…r elfolyt, ő 

ugyan lefényképezte a sz….rt. A két főmunkatárs a hivataltól jegyzőkönyvet vett fel és azt 

mondták, hogy nincs pénz, a kotrásra sem. De hirtelen lett pénz a kotrásra, amikor jött a nagy 

víz, akkor már volt kotrás. Amikor ő szólt akkor nem jöttek kotorni, csak akkor kapkodtak, 

amikor jött a nagy víz.  

Ne vis maior eseménykor legyen csak kotrás, ne akkor kapkodjanak. Büntessék meg azt, aki 

kiengedi szennyvizet.  
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Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Feljelentés nélkül nem lehet büntetni, tehát 

szükség van a bejelentésre. Ha látja valaki, jöjjön és jelentse be, kimennek és eljárnak.  

 

Kláricz János polgármester: A képviselő úr monológjának egy részével egyetért.  

Folyik munka ezzel kapcsolatosan, hiszen a következő képviselő-testületi ülésen fogja a 

testület a szennyvízelszállítás díját csökkenteni, és ezzel együtt komoly ellenőrzési rendszer 

fog megindulni. Nagyon tisztában van azzal a képviselő úr, hogy ezeket a díjakat a testület 

megörökölte, a képviselő-testület, a döntéshozó kicserélődött. Egyik percről a másikra nem 

tudják megoldani ezt a problémát, de látja, hogy a képviselő úrnak vannak ötletei és akarata a 

megoldásra, de azzal, hogy jegyzőkönyvbe mondja azt, hogy sz….r, ezzel nem lesz megoldva 

a dolog, és kéri, hogy ugyanilyen vehemenciával támogassa az előterjesztést a szennyvíz 

elszállítása díjának csökkentésére. 

Van rá példa, hogy egy lakó a saját udvarára engedte ki a szennyvizet, a szomszédja 

feljelentette, és majdnem letöltendő börtönbüntetésre ítélték. Ezt azonban nem akarja.  

Úgy akarja ezt a dolgot kezelni, hogy leviszik a díjak 3.000 Ft-ra, tesznek egy gesztust, hogy 

magát a terhet hogyan csökkentsék. A mostani testületet sokkal komolyabban fog ezzel 

foglalkozni, és számon kérni az embereken. 

 

Biró Endre tag: A szomszédja is feljelentette azt, hogy az előtte lakó átnyomtatta a 

szennyvizet az ő udvarára, akkor is a két főmunkatárs jött ki. 

 

Harmati Gyula elnök: Visszatért volna a napirendre, az Önkéntes munka napjára. 

Megkérdezte, hogy van-e ötlet, javaslat hozzá? Majd az egyesületen belül gondolkodnak rajta. 

A Biró úr monológjához hozzáfűzte, hogy a tartalmával egyetért, de a stílusával nem. Ez a 

Kulturális Bizottság ülése. 

 

Biró Endre tag: Az utcán az árokban a sz…r folyt, mást nem tud mondani, mert az sz…..r, és 

utcai árok, nem szennyvízcsatorna. 

 

Juhász Sándor tag: Sok ember jelezte felé, hogy nagyon koszos a falu. Sajnos sok szülő sem 

figyel arra oda, hogy ne szemeteljen, akkor mit várjanak el a gyerekektől. Próbálják meg 

felhívni a szülők figyelmét erre, és védjék meg a kis falujukat, és annak tisztaságát. 

 

Biró Endre tag: A szülők nevelik a gyermekeket, de maga a szülő viselkedik helytelenül. Akik 

söprik az utcát is eldobják a szemetet, azért, hogy majd a következő felszedi. Ilyen 

mentalitással nem megfelelő.  

 

Megkérdezte, hogy az az összeg, amit a kulturális programok támogatására szeretnének 

fordítani, az hogyan lesz elosztva?  

 

Harmati Gyula elnök: Nem egyesületeket szeretnének támogatni, hanem programokat. 

 

Kláricz János polgármester: Ebben az évben kulturális rendezvényekre gondolták fordítani ezt 

a pénzt. 

 

Biró Endre tag: Megkérdezte Harmati Gyula elnök urat, hogy hány kézműves egyesületi 

rendezvényen vett részt.  

 

Harmati Gyula elnök: Nem kíván ilyen személyeskedő kérdésekre válaszolni, ezt 

megkérdezheti a folyosón is, nem kell a bizottsági ülésen.  
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Biró Endre tag: A kerekasztal gyűlésen megdicsérte az egyesületet, ha nincs ott minden 

rendezvényen, hogyan tudja megítélni.  

 

Harmati Gyula elnök: Képtelenség minden rendezvényen részt venni, de tavaly meglátogatta 

a Kézműves Egyesület nyári táborát, és nagyon tetszett neki.  

Van-e még valakinek hozzászólása?  

 

Gyarmati László tag: Kérte, hogy a bizottság kezdeményezze, hogy a Ságvári utca nevet 

változtassák meg, annak idején előadója volt ennek a kérdésnek, mert egyetlen utca a 

községben, akiknek szégyenkezniük kell. 

 

Bányai István tag: Elmondta, hogy az Árpád sor is sor és nem utca, holott az utca, ez nem 

megfelelő, ezen is változtatni kellene. 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy kapott az önkormányzat egy 

ajánlatot a Magyar Kultúra Kiadótól, akik a Bucsai Hírek újságot 900 példányban, nem 

színesben ofszet papírra, amely 80 grammos nyomtatnák ki 33.000 Ft-ért. Készítenének egy 

teljesen új dizájnt az egész újságra. Ez úgy néz ki, hogy abban az esetben tudnák ezt 

biztosítani, ha ebben az évben három számra leszerződi az önkormányzat.  

 

Biró Endre tag: Mikor lesz a következő újság, sokak kérdezik, nincs mindenkinek internete, a 

három szám megjelentetése nagyon jó lenne évente. 

 

Kláricz János polgármester: Ezért is hozta a bizottság elé, hogy a döntsenek ebben. A 33.000 

Ft-os költség nagyon jó ár azért, ha három szám jelenne meg ebben az évben.  

  

Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 

tagjait, hogy egyetértenek-e a Bucsai Hírek újság kiadásával, a szerződés megkötésével? 

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

7/2011.(03.28.) számú Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottsági határozat 

 Bucsai Hírek c. újság kiadása 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság támogatja, hogy Kláricz János 

polgármester szerződést kössön a Magyar Kultúra Kiadóval a Bucsai Hírek Újság kiadásával 

kapcsolatosan.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Harmati Gyula elnök: Bejelentette, hogy a Bucsa Sportegyesület megtartotta a tagtoborzóját, 

kb. 70 tagja van az egyesületnek.  

Az iskolában a jövő héten veszi kezdetét a Rákóczi Napok rendezvény sorozat.  

A képviselő-testületnek el kell majd fogadni Bucsa Község Sportkoncepcióját.  

 

Kláricz János polgármester: Röviden elmondta, hogy az önkormányzat pályázatot fog 

benyújtani a 7/2011.(III.9.) BM rendelet szerinti támogatás igénylésére, és a központi iskola 

homlokzatának hőszigetelésére, kazánok cseréjére, és a sportöltöző felújítására, 

korszerűsítésére. A pályázat konkrét számadatait a képviselő-testületi ülésen fogja elmondani. 

 

Harmati Gyula elnök: Tájékoztatta a bizottsági tagokat, hogy a Közkincs Kerekasztal 

következő üléséről.  
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Megköszönte a bizottság tagjainak aktív részvételét és mivel több napirendi pont nem volt, az 

ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

          Harmati Gyula                    Juhász Sándor                                  

     az Közművelődési, Sport      Közművelődési, Sport 

    és Környezetvédelmi Bizottság elnöke                         és Környezetvédelmi Bizottság tagja 

 

 

 

     Dr. Nagy Éva 

    megbízott körjegyző helyettes 

        

 

Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető  

 


