Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
624-21/2012. iktatószám
21. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-én
(csütörtökön) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre,
Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila, Dr. Serester Zoltán képviselők
Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző
Lakosok részéről nincs jelenlévő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva
körjegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat:
Napirendi pontok:
1./ Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és
a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Nagy Éva körjegyző
2./ A 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról készült „Éves ellenőrzési jelentés”
elfogadása
Előadó: Kláricz János polgármester
3./ Felhatalmazás „Együttműködési Megállapodás” megkötése Bors és Zimándújfalu
településekkel
Előadó: Kláricz János polgármester
4./ Bejelentések
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatosan?
Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1./ napirendi pont: Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről,
köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat
rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) rendelet módosítása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa közigazgatási
területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról
a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) rendelet módosítását.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az előterjesztésben szerepel, hogy a rendelet 5. sz. melléklete
módosul, amely a játszótér házirendjéről rendelkezik. Nagyon sokszor előfordult már, hogy a
játszótér került szóba, és nagyon fontos, hogy a szabályokat aktualizálják – gondol itt a
dohányzásra - . Elmondta, hogy játszótér nyitvatartását is újraszabályozták.
Biró Endre képviselő: Jelezte, hogy a játszótér nyitvatartása most úgy van szabályozva, hogy
hétvégén is nyitva van, ennek ellenére vasárnap nem volt nyitva.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Egyeztetni fog ebben a témában, mert aki a játszótérhez lesz
beosztva dolgozó, annak hétvégén is nyitni, és zárnia kell majd a játszóteret.
Biró Endre képviselő: Felhívta a figyelmet, hogy a játszótéren napraforgóval szemetelni sem
lehetne, illetve dohányozni sem. Bele kellene foglalni ezt is a házirendbe.
A könyvtár épülete előtt sem lehet dohányozni, mégis ott vannak a maradványok.
Juhász Sándor képviselő: Javasolja, hogy a piaci rendtartást részletesebben dolgozzák ki, mert
ebben a rendeletben nincs benne. Sokszor akad olyan probléma, amikor nem tudja a piacon
dolgozó, hogy mit tegyen.
Kláricz János polgármester: A piacon alkalmazott helypénzt beszedő dolgozónak van
munkaköri leírása, de vannak olyan feladatok, ami jegyzői hatáskör, nyilván abban nem tud
lépni az ott dolgozó munkatárs, de jelzést mindenképpen tennie kell.
Faluházi Sándor alpolgármester: Javasolta, hogy a játszótérhez tartozó iskola mögötti föld
dombot terítsék el. Javasolja továbbá, hogy a házirend 1. pontját egészítsék ki, arra hogy egy
évben ne csak egyszer tartsanak karbantartást, hanem folyamatosan. Javasolja, hogy kicsit
fogalmazzák át.
Biró Endre képviselő: Javasolja, hogy a játszótéren a homokból szedjék ki a gyomot, biztosan
lenne most erre megfelelő közfoglalkoztatott személy, vagy aki oda van beosztva lenne rá
ideje. Régebben voltak a játszótéren játékok, megkérdezte hogy hova kerültek azok?
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
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Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a
Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és
közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló rendelet módosítását.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012.(/V.11.) önkormányzati rendelete
a Bucsa közigazgatási területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a
köznyugalom és a közrend biztosításáról a közterület használat rendjéről szóló
13/2005.(VI.07.) rendelet módosításáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában biztosított jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a Bucsa közigazgatási
területének környezetvédelméről, köztisztaságáról, a köznyugalom és a közrend biztosításáról
a közterület használat rendjéről szóló 13/2005.(VI.07.) rendeletet (továbbiakban: Őr.) az
alábbiak szerint módosítja:
1.§
(1) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
2.§
Záró rendelkezések
(1)
Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
Bucsa, 2012. május 10.
Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Kihirdetésre került: Bucsa, 2012. május 11.
Dr. Nagy Éva
körjegyző
1. melléklet
A Bocskai utcai játszótér nyitvatartási és házirendje
1. A játszótéren mindenki saját felelősségére tartózkodik, és a játékszereket
mindenki saját felelősségére használja.
2. A játszótér üzemeltetéséről és fenntartásáról a Községi Önkormányzat gondoskodik. Ennek
keretében évente egy alkalommal, a tavaszi időszakban végre kell hajtani a homokozó
fertőtlenítését. A játékok és játszóeszközök javítását, pótlását szükség szerint kell végezni. A
hulladéktárolókat naponta zárt edénybe kell üríteni, a zárt edény ürítését a közszolgáltató
hetente egy alkalommal végzi.
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3. A játszótér az élet és vagyonbiztonság megőrzése érdekében bekerített terület, melyet
rendeltetésének megfelelően, a nyitvatartási rend és a házirend betartásával bárki
szabadon, térítésmentesen használhat. A játszótéren elhelyezett játékokat 14 éves
korig lehet igénybe venni, azok terhelése maximálisan 60 kg, mely felett a
játszóelemeket nem lehet használni.
4. A játszóelemeket felnőtt személyek semmilyen indokkal nem használhatják
5. A nyitva tartás biztosításáról az önkormányzat gondoskodik.
6. A játszótér naponta téli időszakban (november 01.-től február 28-ig) 8.00 órától
16.00 óráig, őszi és tavaszi időszakban (március 1-től április 31-ig és szeptember
1-től október 31-ig) 8.00 órától 19.00 óráig, nyári időben (május 01.-től augusztus
31-ig) 8.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. A nyitva tartás ideje alatt az önkormányzat
WC, mosdó használatot, ivóvízvételi lehetőséget biztosít.
7. A játszótérre történő bejutásra a könyvtár melletti kiskapu szolgál. Rendezvény,
karbantartás céljából a nagykaput kell használni.
8. A játszótéren a játékokat mindenki életkorának és testi- szellemi fejlettségének
megfelelően, saját felelősségére, azok szándékos rongálása nélkül használhatja.
9. Gyermekcsoportok (csoport: 5 gyermek) csak kísérő felügyeletében
tartózkodhatnak a játszótéren.
10. A játszótér egész területére mások testi épségét veszélyeztető tárgyat (üvegtárgy,
ütő-vágóeszköz, petárda) bevinni TILOS.
11. A játszótérre behozott játékokért, értékekért felelősséget nem tudunk vállalni.
12. Fertőző beteg nem látogathatja a játszóteret.
13. A játszótér házirendjét megsértő gyermeket, vagy személyt a jegyző a játszótérről
kitilthatja, a kitiltás azonnali hatályú, a kitiltott személy a játszóteret nem veheti
igénybe.
14. A szándékos, vagy véletlen rongálásból származó kárt a rongálást okozó,
gyermekkorú esetén annak szülői felügyeletét gyakorló hozzátartozója köteles
megtéríteni.
15. A játszótéren keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtő edényekbe kell
elhelyezni. A játszótéren tartózkodók egészségügyi szükségleteit a kijelölt
illemhelyeken kell lebonyolítani.
16. A játszótéren TILOS dohányozni, alkoholt fogyasztani.
17. A játszótérre kutyát vagy bármilyen más állatot bevinni TILOS.
18. A játszótéren nem tartható demonstráció, politikai rendezvény. A játszótéren a
gyermekek szórakoztatására bárki előadóművészként felléphet, vagy ilyen előadást
szervezhet, azonban belépődíj nem szedhető, a játszótér használata erre tekintettel nem
korlátozható. A játszótéren a mozgóárusítás szabályainak betartásával fagylalt,
édesség, üdítőital árusítható az épület előtti szabad területen. Állandó árusításra
szolgáló épület, építmény nem helyezhető el.
19. A játszótéren JÁRMŰVEL, KERÉKPÁRRAL KÖZLEKEDNI, FOCIZNI
TILOS (kivéve a mozgáskorlátozott kerekesszékét), illetve a karbantartáshoz használt
anyagszállító járművet.
2./ napirendi pont: A 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról készült „Éves
ellenőrzési jelentés” elfogadása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a 2011. évi Belső
ellenőrzési feladatok végrehajtásáról készült „Éves ellenőrzési jelentés” elfogadását.
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Juhász Sándor képviselő: Megkérdezte, hogy a tavaly elvégzett ellenőrzéskor feltárt
hiányosságok, szabálytalanságok vissza lettek ellenőrizve az iskolánál?
Dr. Nagy Éva körjegyző: Az ellenőrzés után az önkormányzat intézkedési tervet is készített,
és leszabályozta az iskolában az idegen pénzek kezelését, őrzését. Letisztáztak mindent,
szabályos kazettában őrzik az iskolában beszedett pénzeket.
Kláricz János polgármester: A 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával
kapcsolatosan tehát volt visszajelzés, nem is érti, hogy miért van ez másképpen a jelentésben.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.
Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a 2011. évi
Belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról készült Éves ellenőrzési jelentést elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
40/2012.(05.10.) Képviselő-testületi határozat
A 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról készült
„Éves ellenőrzési jelentés” elfogadása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Belső ellenőrzési feladatok
végrehajtásáról készült „Éves ellenőrzési jelentést” az e határozathoz csatolt 1. sz.
melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
3. napirendi pont: Felhatalmazás „Együttműködési Megállapodás” megkötése Bors és
Zimándújfalu településekkel
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a felhatalmazást
Együttműködési Megállapodás megkötésére Bors és Zimándújfalu településekkel.
Harmati Gyula képviselő: Az alapok onnan jönnek, hogy határon átnyúló együttműködések
zajlanak. Bors a kistérségnek egy projekt partnere. Mindkét település örömmel fogadta a
felkérést. Nem testvér települési együttműködésről van szó, hanem kulturális és sport
rendezvényeken való részvételekről. Bors település konkrétan néptáncosok fellépését kérte.
Az együttműködési megállapodást június 4-én szerették volna aláírni, de jelezték, hogy
Romániában választások lesznek, és akkor a hajrában már nem tudják bevállalni a programot.
Távolságilag Bors van közelebb, Bihar megyében, Zimándújfalu pedig Arad megyében van,
kb 160 km-re Bucsától.
Kláricz János polgármester: A Közművelődési Sport és Környezetvédelmi Bizottság is
támogatta az együttműködési megállapodások megkötését.
Nagyon jó tapasztalatok vannak, Zimándújfaluban hasonló fogadtatásban volt részük, mint
akárhányszor Monospetribe kilátogattak. A határmentén jellemző, hogy több kis település van
egy közigazgatási központhoz összekötve.
Voltak már közös elképzelések pl. csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatosan,
de olyan nagy léptékben haladtak, hogy erre nem volt az önkormányzat felkészülve.
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése?
Mivel több kérdés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodások megkötésére Bors és
Zimándújfalu településekkel.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
41/2012. (05.10.) Képviselő-testületi határozat
Felhatalmazás „Együttműködési Megállapodás” megkötésére
Bors és Zimándújfalu településekkel
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János
polgármestert, hogy Bors és Zimándújfalu településekkel kulturális, sport és szabadidős
programokban való együttműködésre megállapodást kössön
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: A bejelentések napirendi pontban a Hamvas-Sárréti
Vízgazdálkodási Társulattal kapcsolatosan szólt. Elmondta, hogy tavaly az állam átvette a
vízgazdálkodási társulatok működésének a finanszírozását, és ez azzal járt, hogy nem kellett a
hozzájárulásokat fizetni. Most azonban ott tartanak, hogy nem úgy kapják a pénzeket a
társulatok, ahogyan az be lett ígérve.
A külterületeken kb 30 km csatornával rendelkezik a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási
Társulat, és ezek a csatornák rendben is vannak.
A társulat egy megállapodás tervezetet is küldött az önkormányzatnak az önkéntesen
megfizetendő hozzájárulási összegről, számszerűsítve: 203.200 Ft-ot. Ezt nem javasolja, hogy
az önkormányzat fizesse be, nincs jogszabály ami kötelezné erre az önkormányzatot. Már az
idei évben szeretnék, hogy ezt az összeget befizesse az önkormányzat, mert a működésük
veszélyben van. A Bucsai Agrár Kft úgy döntött, hogy támogatni fogja a társulatot, ők meg
vannak elégedve a munkájukkal.
Ezt az állam felvállalta, hogy fogja finanszírozni, most mégiscsak kiderül, hogy nem úgy
finanszírozzák, mint ahogy kellene. Az önkormányzat kapott támogatást közfoglalkoztatásra a
csatornák rendben tartására, így a csatornák tisztán lesznek tartva, azonban a községből a
nagyobb vizeket a Hamvas-Sárréti csatornák vezetik el. Ezért mégiscsak javasolja, hogy
kérdezzék meg a pénzügyeseket, hogy tudnának-e elkülöníteni erre a célra pénzösszeget.
Biró Endre képviselő: Ha kapnának pénzt akkor az a helyzet állna fenn, hogy minden rendben
lesz, vagy ha vészhelyzet lesz, akkor is lesznek még gondok.
Harmati Gyula képviselő: Nem javasolja, hogy az önkormányzat a felkínált megállapodást
megkösse.
Kláricz János polgármester: Nem gondolja, hogy önkéntes alapon a gazdák fizetni fognak. A
Bucsai Agrár Kft azért úgy nyilatkozott, hogy támogatni fogja a társulatot.
Összegezve az elhangzottakat javasolja, hogy az önkormányzat a Hamvas-Sárréti
Vízgazdálkodási Társulattal ne kösse meg a felkínált megállapodást, a 203.200 Ft
megfizetésével kapcsolatosan.
A társulat kimutatást készített arról, hogy milyen kiadásai, költségei vannak.
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Dr. Nagy Éva körjegyző: Május 16-án társulati ülés lesz, és azt kérdezik, hogy az
önkormányzat informálódjon a gazdáknál, hogy kik azok, akik megfizetnék a hozzájárulást
önkéntesen.
Kláricz János polgármester: A társulat ülésén azt fogja tehát képviselni, hogy az
önkormányzat nem kívánja megfizetni a megállapodásban rögzített összeget.
Még egy bejelentése van, hogy egy helyi vállalkozó szeretne a Kanizsai utcán egy hegesztő
műhelyt létesíteni, és van ott önkormányzati tulajdonú telek is, amire lehetséges, hogy még
szüksége lenne. Az a kérdése, hogy szóba jöhet-e, hogy ezt a telket megvásárolja. Úgy
gondolja, hogy jó ára van az önkormányzati telkeknek, 300.- Ft négyzetmétere.
Arra kér felhatalmazást, hogy ilyen összegben tárgyalásokat folytasson a vállalkozóval.
A képviselő-testületet tájékoztatni fogja a fejleményekről.
Dr. Nagy Éva körjegyző: Elmondta, hogy volt már a költségvetés kapcsán is téma az
iratrendezés és iratselejtezés. Ennek a feladatnak régen eleget kellett volna tenni. A legutóbbi
ellenőrzéskor idén június 30-ig kapott az önkormányzat határidőt arra, hogy elvégezze az
iratselejtezést. Az Iratrendező Kft-től kapott ajánlat szerint 920.000 Ft + áfa költségbe kerülne
a rendezés és selejtezés, úgy hogy az idén a fele összeget kellene kifizetnie az
önkormányzatnak az elvégzett munkáért, a másik felét az összegnek pedig 2013 évben, illetve
meg kell vásárolni azokat a savmentes dobozokat, amelyekbe az iratokat rendezni kell, és
szállíthatóak.
Kérte a képviselők szíves hozzászólását.
A képviselők hozzászólásaikban egyetértésüket fejezték ki, és az előirányzat terhére a
szerződés megkötését javasolták.
Juhász Sándor képviselő: A sérült emberek tagozata „Örökgyerek” címen gyermeknapi
rendezvényhez szeretne 10.000 Ft-os támogatást kérni a polgármester úrtól.
Kláricz János polgármester: Rendben van.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, és a hármas együttes ülésre vonatkozóan több
napirendi pont sem volt, megköszönte az ülésen való szíves részvételt, és az ülést 16,30
perckor bezárta.
Kmf.

Kláricz János
polgármester

Dr. Nagy Éva
körjegyző

Komroczkiné Nagy Edit
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