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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

713-23/2016. iktatószám 

23. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 16-án 

(pénteken) délután 15,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely  

 

közmeghallgatás. 

 

Az ülés helye: Bucsa, Kossuth u. 37. Közösségi Ház terme 

 

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

Gyula, Mogyorósi Anikó képviselők. 

 

Távol maradtak: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Juhász Sándor képviselők. 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Nemes Károly Vízágazatvezető, az Alföldvíz Zrt 

részéről 

 

Lakosok: 40 fő 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosokat, a képviselőket, 

bemutatta Nemes Károly urat, az Alföldvíz Zrt Szennyvízágazat vezetőjét.  

 

Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. A határozat hozatalban részt 

vesz 5 fő. 

Távol maradt: 2 fő képviselő 

 

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ A befejeződött szennyvízberuházással és a lakossági bekötésekkel kapcsolatos tájékoztató 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ 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, kézfelemeléssel történő szavazással. 
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont:  
 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Minden évben 

kell közmeghallgatást tartani. A mai napon a szennyvízberuházással kapcsolatosan szeretne 

még a lakosokkal további információkat, gondolatokat megosztani.  

Már kevesebben jelentek meg a közmeghallgatáson, mert talán már rákötöttek, és élvezik a 

szolgáltatás előnyeit, pedig jó lenne még ha eljöttek volna a lakostársak, mert olyan jellegű 

információk is el fognak hangozni amelyek fontosak mindenkinek még azoknak is, akik 

mindezek ellenére a szolgáltatást nem kívánják majd igénybe venni.   

 

Rövid visszatekintés: 2011 évben néhány évvel ezelőtt közösen döntöttek arról, hogy el 

kívánnak indulni a szennyvízberuházásban, sikeresen pályáztak, több körrel, víziközmű 

társulatot hoztak létre, le tudták csökkenteni a hozzájárulás összegét 10.000 Ft-ra.  

A víziközmű társulatnak a jövő év elején lesz egy közgyűlése, ami ezen célért létrejött 

közösség elszámolása felől dönt majd. A víziközmű társulat a munkáját elvégezte A társulat 

megszűnésével kapcsolatos döntéseket meg kell majd hozni.  

2016. november 24. napján a beruházás elkészült, a próbaüzem lezajlott, a telepet az 

Alföldvíz Zrt átvette. A hálózat már hamarabb elkészült, tapasztalták, hogy hónapokkal 

ezelőtt már ráköthettek a lakosok, betartva azokat az előírásokat, amit az Alföldvíz Zrt előírt. 

Többször kihangsúlyozták, szórólapokon is közölték, hogy szennyvízcsatorna hálózatról van 

szó, és nem lehet belevezetni ebbe a hálózatba az esővizet, a belvizet. Nemcsak a mennyiség 

megnöveléséről van szó, hanem a biológiáját is felborítaná a rendszernek, és maga a tisztítás 

sem lesz tartható, a környezeti előírásoknak nem tudnak megfelelni, és aminek komoly 

következményei lehetnek.  

A hálózatot nyomvonal szakasznak kell elképzelni, minden idegen beleengedett dolog 

nyomonkövethető. Gyors példaként elmondta, hogy az üzembehelyezést követően a 

tesztüzem alatt rossz cefrét öntött le valaki, jogi lépéseket nem eszközöltek, de ha ez éles 

működésben történt volna, akkor komoly bírságot vont volna maga után. Kérnek mindenkit, 

hogy rendeltetésszerűen használják a hálózatot. 

Másik történet is van, annak még folyik a kivizsgálása, mert vitás. 

A 6 hónapos tesztüzem alatt is figyelték a nyomvonalat, és kérnek mindenkit, hogy nagyon 

komoly következményekkel számolva csak a szennyvizet vezessék a csatornába.  

A műnek a funkciója az, hogy a szennyvizet tisztítsa, és a tisztított szennyvizet a Hortobágy-

Berettyó-csatornába vezesse. 

Most kezdődött el az a folyamat, ami a díjak megszabásával kapcsolatos. Egy nemzeti hatóság 

végzi ezt, jogszabály alapján, tehát nem helyileg, nem az üzemeltető szabja a díjakat, hanem 

az említett hatóság, figyelembe véve a pályázatban foglalt vállalásokat.  

 

Jelenleg nincs olyan ember aki meg tudná mondani, hogy mikorra fog elkészülni a díjszabás, 

márciusra, vagy áprilisra.Az Alföldvíz Zrt meg fogja várni azt, hogy ezt a díjat kikalkulálják, 

és majd visszamenőleg fogják a lakosok november 24-től fizetni a víz- és csatornadíjat, 

azután, hogy meg fogják kötni a közszolgáltatási szerződéseket. 

Azt szeretné kihangsúlyozni ezzel, hogy nincs jogköre sem az üzemeltetőnek, sem az 

önkormányzatnak arra, hogy milyen díjak lesznek. Ugyanilyen helyzet alakult ki a hulladék 

szállításnál is.  
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Mindenki tudja, hogy július 15-től egy kijelölt közszolgáltató, egy karcagi kft szedi a 

hulladékot, de még a díjakat nem szedték, az most az információ, hogy házhoz menő 

díjbeszedést fognak eszközölni. Még nem jutottak el odáig, hogy az NKHV-vel szerződést 

tudjanak kötni. Visszamenőleg is kell díjakat fizetni, ezért lesz egy türelmi idő, és lesz 

részletfizetési lehetőség.  

Szeretné kihangsúlyozni, hogy itt sincs az önkormányzatnak kihatása arra, hogy mekkora 

összegűek lesznek a díjak. Nem is biztos, hogy ez első hallásra a késedelmek miatt negatívan 

hangzik, de abban biztos, hogy a nagy szervezetek, akik a díjakat megállapítják lehet olyan 

díjakat állapítanak meg, amelyek nem lesznek rentábilisak. Az ellenkezőjét sem tudja állítani, 

de lehet, hogy egy nagy rendszer részeként fognak megállapítódni a díjak, és ez vélhetően 

kedvezőbb díjat eredményez, mintha csak települési szinten lennének megállapítva. 

 

12 éve indult egy kezdeményezés, ami a hulladékszállítás kezelések regionális szinten 

történjen, a DAREH Bázis Zrt hamarosan be tudja indítani a szolgáltatásait, hamarosan a 

lakosok részére szelektív hulladékgyűjtők lesznek kihelyezve. Nem zsákos hulladékgyűjtésről 

van szó, hanem gyűjtőkről van szó, és rendszeresen el lesz szállítva. 

 

Kicsit eltért a tárgytól, de a díjakkal kapcsolatosan szerette volna kihangsúlyozni azt, hogy 

átfedés látható.  

 

A szennyvízre vonatkozóan tehát eltelik még egy pár hónap, mire a díjakat ki fogják 

kalkulálni, és ezután fog sor kerülni a szerződések megkötésére.  

 

Nemes Károly mérnök: Először regisztrálásra kerülnek a bekötések, majd ha megérkezik a 

hatósági díj utána fognak a lakosokkal szerződést kötni.  

 

Kláricz János polgármester: A szennyvízberuházás szolgáltatása tehát elindult, a kényelmi 

funkcióit mindenki észleli, minden egyéb a környezetre gyakorolt hatását mindenki fogja 

érzékelni. Nagyon sokan a kertet is gondozzák, a magas belvízzel is számolnak. A felsőbb 

rétegek szennyvízzel történő szennyezése nagymértékben lecsökken.  

Azért nagymértékben, mert jelenleg még 50 %-os a rákötési ráta, azt tapasztalják abból is, 

hogy hetente még szippantott szennyvíz kihordás is van. Remények szerint erre a 

szolgáltatásra hamarosan nem lesz szükség. Annak idején vállalásokat is tett az 

önkormányzat, ami azt jelentette, hogy a beruházást követő első évben 70 %-os rákötési rátát, 

majd a harmadik évben 90 %-os rákötési rátát kell elérni a lakosságnak.  

Ennek az egyik ösztönző eszköze a talajterhelési díj. Ezzel kapcsolatosan 

jogszabályváltozások voltak az elmúlt években, szigorodtak a szabályok, az önkormányzatnak 

május hónap 24 napjáig kell megalkotnia a talajterhelési díjról szóló rendeletét. Év közben is 

ki lehet vetni a díjat. A költségeket is lehet tudni, hogy mennyiben fogja a lakosokat terhelni 

ez a díj, amely a település kategóriáját tekintve 1.800 Ft lesz köbméterenként. Csak azokban 

az esetekben lehet mentesség, ahol nem termelődik szennyvíz, a vízbekötéssel rendelkező 

telkeknél. 

Az Alföldvíz Zrt negyedéves bontásban fog adatot szolgáltatni az önkormányzatnak, amely 

alapján a kivetéseket elkészítik. Szeretné, ha mindenki tolmácsolná a közvetlen 

környezetében, hogy sokkal drágább lesz nem bekötni a szennyvízcsatorna hálózatba. 

Azt látja, hogy nagyon sokan megvalósították már a szennyvízbekötést, most már a kétkedők 

irányába is nyilvánvalóvá vált, hogy a szennyvízberuházás megvalósul. 

Ez egy a közösségi által vállalt pályázat útján megvalósított beruházás, ami ha már jó pár 

évvel ezelőtt megvalósul volna is késő lenne. Azonban sikerült, és az is elmondható, hogy a 

környező településekhez képest Bucsa nagyon kedvező feltételekkel tudta megvalósítani. 
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A tavalyi évben érezhető volt, hogy az egész település útjai meg lettek bontva, ezek az 

emlékek kezdenek tompulni, de az sem megszokott, hogy egy ilyen beruházás egy ütemben 

megvalósul.  

 

Minden eltelt időszakkal a kellemetlen részeket is tudják tompítani a beruházásnak.  

 

Megkérdezte, hogy van-e a lakosoknak olyan jellegű információja, személyes tapasztalata, 

ami kellemetlen? Érzik-e a lakosok, hogy esetleg kellemetlen szag terjeng a bűzelzáróból? Ezt 

meg lehet szűntetni azzal, ha a vákumot megszűnteti, egy-egy kis lyukat kell a fordulónál a 

tisztítóakna kupaknál eszközölni, ha így sem szűnik, akkor a bűzelzárónál kell keresni a hibát.  

 

A lakosok hozzászólásai következtek.  

 

Nagy György József Attila utcai lakos: Előfordult ilyen, hogy bűzt éreztek, átmosatta a 

rendszert.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a jelenlévő szakembert erről a problémáról. 

 

Nemes Károly mérnök: A bűzelzárónál lévő dugót kell ellenőrizni. A bűz akkor is 

előfordulhat, hogy nem szakszerűen van elkészítve a vezeték, mert ebbe a rendszerbe egy 

szellőzőt is be kell építeni.  

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még más tapasztalat?  

 

Az előnyével biztosan mindenki saját maga megtapasztalta. A szennyvízberuházással 

kapcsolatosan ezeket a témákat szerette volna megosztani a lakosokkal.  

 

Reméli, hogy hamarosan megtörténik a díjszabás.  

 

A következő téma a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásával kapcsolatos. 2017. július 15 

napjától ún. kijelölésben a Karcag Térségi Hulladékgazdálkodási K látja el a feladatot, fizikai 

valójában most még a BUCSA-ÉP Nonprofit Kft, december 30. napjával azonban teljesen 

megszűnnek a kft feladatai.  

 

Január 1-jétől a karcagi cég fogja a hulladékot gyűjteni, nekik komolyabb a járművük, reméli, 

hogy a most elkészült út szakaszokat nem fogja nagyon terhelni ez az autó. 

Nagy valószínűséggel hosszú távon a karcagiak fognak maradni, tárgyalásban vannak a 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel. 

 

Egy ideig a lakosok a karcagi kft-nek, később azonban az állam felé fogják a díjat fizetni, 

erről még csak a médiában lehetett hallani. Többször módosult az időpont, de állítólag 2017 

áprilisától fog ez elkezdődni. Reméli, hogy ezzel kapcsolatosan hivatalos megkeresés fog 

történni. 

 

A DAREH Bázis Zrt több megyére kiterjedően fogja végezni a feladatot, amely már egy 

otthoni ingatlan szinten történő válogatást eredményez, Békéscsabán létrejött egy nagyon 

komoly válogató mű, amire hordják a település hulladékát, és ahonnan az összes hasznos 

anyagot a magyar állam fogja értékesíteni, majd visszaforgatva ezt a rendszerbe az a cél, hogy 

a rezsicsökkentéskori díjakon később sem kelljen emelni, esetenként a szolgáltatásban való 

bővítés és szóba jöhet.  
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Azért tartja fontosnak, hogy erről beszéljenek, mert ezeken a területeken nagyon nagy a 

bizonytalanság, nem tudnak pontos információkkal szolgálni.  

Szeretné még a lakosokat tájékoztatni arról, hogy az utcákon elkészült útalapokat szeretné az 

önkormányzat a jövő évben tovább vastagítani, és elérni azt, hogy a lehető legkevesebb 

szakaszon verődjön ki a terfilig.  

Az önkormányzat igyekszik a saját keretei között az utakat karbantartani, ezért kér mindenkit, 

hogy aki eddig építési hulladékot, vagy egyéb anyagot gondolt, hogy az útba helyezi töltés 

végett, ne tegye, inkább jelezze az önkormányzatnak, és elszállítják.  

 

Bízik benne, hogy az elkövetkezendő években fognak tudni olyan útalapot létrehozni, amely 

alkalmas lesz arra, hogy minden évben áldozni tudjon az önkormányzat aszfalt út építésre.  

 

Vannak még olyan utak, amelyek kritizálhatók, de van az önkormányzatnak köve, és 

mindenekelőtt prioritás az, hogy az utcák meg tudjanak vastagodni, és rétegződni tudjanak, 

alkalmasak legyenek arra, hogy fedőaszfalt réteggel el tudják érni a kívánt járható utat.  

Jövőre ezzel kapcsolatosan biztosan konkrétabban fognak hallani. 

 

Polyák Jánosné József Attila utcai lakos: Javasolja, hogy hirdessék meg, hogy hol lehet ilyen 

építési törmeléket, hulladékot elhelyezni.  

 

Kláricz János polgármester: A Bucsa, Kossuth u. 2. szám alatti területen lehet elhelyezni.  

 

Berényi Albert Vécsey utcai lakos: Megkérdezte, hogy az önkormányzati középületek miért 

nincsenek még rákötve a csatornahálózatra? 

Megkérdezte a házi fúrott és ásott kutak bejelentésével kapcsolatosan mi a teendő? 

 

KláriczJános polgármester: A megbízott vállalkozóra várt az önkormányzat, de nem várnak 

tovább, az önkormányzat saját kivitelezésben fogja elkészíteni. Nagyon várja a tisztító már azt 

a mennyiséget, amely a középületektől érkezne. 

Hibásnak is érzi magát ebben, saját kivitelezésben már túl lettek volna ezeken a munkákon, 

figyelembe véve azt, hogy a kivitelezésre azonban nagyon oda kell figyelni. 

A kutakkal kapcsolatos bejelentésben a jegyző az illetékes, az ásott és fúrott kutakat is be kell 

jelenteni, és vízkivételi díjat kell fizetni majd. 

Maga az eljárás illetékmentes, az önkormányzat honlapján fenn vannak az információk.  

Szükséges tervet is készíttetni, gondolja meg mindenki, hogy ezzel foglalkoznia kell.  

Erre a felhívásra nagyon sokan már a tervező oldalról is ráálltak.  

 

Polyák Jánosné József Attila utcai lakos: Ha egy kút 70 méteres, azt nem lehet 30 méterre 

terveztetni? Sok mindenkit érint ez, jó lenne egy útmutatás. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: A 30 méternél mélyebb kutakat a katasztrófavédelem felé kell 

bejelenteni.  

 

Nagy György József Attila utcai lakos: A házaknál azért fúrattak annak idején kutakat, mert 

azzal locsoltak.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy a honlapon lévő információkat olvassák el a 

lakosok.  
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Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Megkérdezte, hogy a Közösségi Ház színpadjával mi a 

helyzet? A tanácsadó, a fogorvosi rendelő, és a háziorvosi rendelő épülete lehetne-e olyan 

szép, mint a többi középület, lehetne ez az épület is olyan? 

Az önkormányzat juttatna-e ingyenesen védőoltást kisebb, vagy nagyobb gyerekeknek?  

 

Kláricz János polgármester: A védőoltásra, milyenre gondol a védőnő?  

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Egy bárányhimlő, vagy rota vírus védőoltás lehetőségére, 

ami költségesebb, nem ingyenes de lehetséges védőoltás. Ezek a védőoltások olyan 

kategóriában vannak, amire áldozni kell.  

 

Kláricz János polgármester: Kéri, hogy ezzel kapcsolatosan készüljenek fel egy beszélgetésre, 

készítsen a védőnő egy költségvetést év elején, és azt megtárgyalja a testület is. 

 

A színpaddal kapcsolatosan elmondta, hogy az egy sajnálatos próba kapcsán tönkrement a 

színpad. A LEADAR csoport, amely a szeghalmi és a sarkadi járás településeit fogja össze, 

rendelkezik egy kerettel, amiben meghatározható, hogy mire fordítható a támogatás. Bucsa 

község színpadra szeretné fordítani, ebből az összegből (6.000.000 Ft-ból) szépen el lehetne 

készíteni.  

A Kossuth u. 65. épületre a TOP-os forrásból van beadva pályázata az önkormányzatnak, a 

helyszín a Kossuth tér 2. szám alatt lenne. További TOP-os projektek is vannak, jövő évben 

fogják ezeket a pályázatokat elbírálni. Van még egy kerékpársáv pályázat is beadva, valamint 

egy település szakasz csapadékvíz elvezetésére is lehetőség van. Van még egy pályázat az 

önkormányzati intézményeknél napelemek elhelyezésére, illetve a Közösségi Ház teljes 

tetőcseréjére, a moziterem padlózatának cseréjére, villamossági felújításokra. 

Volt még egy óvoda felújítás pályázata is az önkormányzatnak. 

 

Reméli, hogy az önkormányzat jó helyen fog a pályázatokon szerepelni. 

 

Polyák János József Attila utcai lakos: Megkérdezte, hogy meddig fog a szippantott szennyvíz 

a régi leürítő telepre érkezni?  

 

Kláricz János polgármester: 2016. december 31-ig lehet oda üríteni, a továbbiakban nem. 

 

Nemes Károly mérnök: A telep a beérkezett szennyvíz további 10 %-ával terhelhető naponta.  

Kertészszigetnek nem lesz lehetősége már Bucsára hordania. Szerződést kell kötni, bejelentés 

köteles, a témát több oldalról kell megközelíteni.  

 

Polyák János József Attila utcai lakos: Nagyon sok helyen látnak a határban, útszéleken 

elhullott állatot zsákban elhelyezve, eldobva. Tudnának ez ellen fellépni? 

 

Kláricz János polgármester: Nincs települési szinten egy központi tároló, a karcagi 

Városgondoksággal van szerződése az önkormányzatnak az állati hullák ártalmatlanításával 

kapcsolatosan.  

 

Polyák Jánosné József Attila utcai lakos: Azt tapasztalják, hogy mindenhol az árokpart, a 

csatornapart zsákokkal van tele, elhullott állatok vannak benne. Ha ez kötelező feladat, akkor 

mindenképpen megoldásra vár.  

 

Kláricz János polgármester: Egy mezőőr foglalkoztatás erre is, sok másra is alkalmas lenne a 
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határ figyelésére. De ezzel a témával valóban kell foglalkozni a későbbiekben.  

 

Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, hozzászólás? 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, és mivel több napirendi pont, 

kérdés és hozzászólás nem volt, megköszönte a részvételt, és a közmeghallgatást 16,20 órakor 

bezárta. 

 

 

kmf. 

 

 

                     Kláricz János                                                         Pap-Szabó Katalin   

                      polgármester                                                                 jegyző  

 

 

           Komroczkiné Nagy Edit 

jegyzőkönyvvezető 

 


