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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

494-26/2015. iktatószám 

26. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 15-én 

(kedden) délután 14,30 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete részéről: Kláricz János polgármester, 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó 

képviselők 

 

Távol maradt: Faluházi Sándor Attila, Harmati Gyula képviselő 

 

Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte az ülésen megjelent képviselőket, és Pap-Szabó 

Katalin jegyzőt. 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta. 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

 

1./ Döntés a Helyi Építési Szabályzat kidolgoztatásáról 

   Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzatát érintő nyomozás megszüntetéséről   

   Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bejelentések  

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése? 

 

Mivel kérdés és kiegészítés nem volt kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel 

szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontot elfogadta.  
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1. napirendi pont: Döntés a Helyi Építési Szabályzat kidolgoztatásáról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a napirendi pontot a település Helyi Építési 

Szabályzatának elkészítésével kapcsolatosan. 

Attól a cégtől kért ajánlatot, akik már 2005 évben is elkészítették a Településrendezési Tervet, 

(ERBO-PLAN Kft) arra vonatkozóan, hogy a szennyvíztisztítót kiszolgáló épület építési 

engedélye kiadható legyen, ugyanis a HÉSZ megléte nélkül a szennyvíztisztító telep 

magasépítési részére nem adnak addig építési engedélyt, és erre OTÉK nem lát jogi 

lehetőséget. A Helyi Építési Szabályzat elkészítése most egy rohamtempóra szólítja fel az 

önkormányzatot. Erre a feladatra megyei szinten is szokott forrás elkülönítve lenni, illetve 

szoktak erre pályázatokat biztosítani.  

Az önkormányzat esetében azonban egy rész terv elkészítésével lát lehetőséget a 

kormányhivatal arra, hogy az építési engedély időben kiadásra kerülhessen, és a februárra 

tervezett próbaüzem el tudjon indulni. Most minden ütem szerint zajlik, kivéve ezt az építési 

engedélyezési problémát.  

A fejlesztésre tervezett kiadások keretén a projektek lezajlottak, amelyeket még tavalyról 

hozott át az önkormányzat úgymint az óvoda felújítása, és a kamerarendszer kiépítése.  

Az idén már nem fog jelentkezni olyan kiadás, ami költségvetés módosítást eredményezne, 

illetve az ERBO-PLAN Kft-vel úgy szeretné megkötni a szabályzat elkészítésére vonatkozó 

szerződést, hogy egyrészt a munkát két ütemre választanák, másrészt a kifizetés is jövőre 

történne. Az egyik ütem maga a szennyvíztisztító telep, és annak szűkebb környéke lenne, ez 

egy külön „szeletben” kerülne megvizsgálásra, ezt egy tárgyalásos folyamatban a 

kormányhivatal le tudná bonyolítani. 

A Helyi Építési Szabályzat így kb. egy másfél hónap alatt elkészülhetne.  

Ezzel a feladattal egyetemben az ERBO-PLAN Kft teljes megbízást kapna a település 

rendezési tervének elkészítésére.  

Azért az ERBO-PLAN Kft, mert az előző tervet is ők készítették, nekik van ehhez tervezői 

jogosultságuk, azonban a képviselő-testület nem fogadta el, és jogszabályi változások is 

voltak.  

Próbált olyan költséghatékony megoldást is keresni, ami azt jelentette volna, hogy a meglévő 

nem elfogadott Helyi Építési Szabályzatot a képviselő-testület elfogadja, azonban azóta 

megváltoztak a jogszabályok, amivel nem lettek volna előrébb.  

A kormányhivatalnál a szakmai véleményezést rövid idő alatt készek megadni. Egy hatósági 

kontroll után az átdolgozott anyagot a testület elfogadhatja. Fontos, hogy tárgyalásos eljárás 

útján lesz lebonyolítva a rendelet elfogadása. Ebben az esetben a HÉSZ, mint rendelet, már 

másnap hatályba lép. Levelezés esetében kb. másfél hónap ez az idő. 

Kiemelné azt, hogy nem az egész települési területről beszélnek első körben, hanem csak a 

szennyvíztisztító telep területéről. Kérné ebben a képviselő-testület támogatását, hogy jelezze 

az ERBO-PLAN Kft-nek, hogy hogy kezdődhetnek előkészülni a munkálatokhoz, így 

határidőre elkészülnek, egyébként hat hónap ennek az előkészítése, tehát ennyivel csúszna a 

szennyvíz beruházás. 

Ami még részben probléma, az az, hogy elég komoly elvárások vannak a forrás felhasználás 

területén, a KEOP támogatás felhasználásával kapcsolatosan, december 31-ig lehet lehívni a 

forrást. Ezzel részben azt a vállalást, amit a szennyvíztisztító telep esetében forrásfelhasználás 

területén tett az önkormányzat, hogy a készültség meg fogja haladni az 50 %-ot, ebben az 

esetben ezt nem tudná az önkormányzat teljesíteni. A későbbiekben ez nem jelentene jó 

megítélést. Szeptember végén még lesz testületi ülés, reméli, hogy akkorra már lesz 

véleményezésre kész anyag. Az idei évben 2.794.000 Ft-os költség lenne, ami a 

szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos költségeket jelentené. 
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Földesi Györgyné képviselő: A település Helyi Építési Szabályzatáról és a 

szennyvízberuházásról beszélnek. 2009 évben a testület nem fogadta el ezt a szabályzatot, 

mert nem tudta az önkormányzat kifizetni. 

 

Kláricz János polgármester: Nem egészen így történt. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Maga a tervkészítés az megtörtént, de nagyon sok 

javításra szorult, és változtatást kellett benne eszközölni, de már javítva nem készült el, amit 

el lehetett volna fogadni a testületnek.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Akkor viszont mit fizetett ki az önkormányzat, ha nincs terv. 

Kifizették a semmit. Tegyék meg, hogy ezt a tervet elkészíttetik. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: Sajnos azóta sincs elfogadott Rendezési terv, így nem tud 

pályázatot sem beadni, ami függ a tervtől. 

 

Kláricz János polgármester: az a kérése, hogy a testület tagjai járuljanak hozzá a Helyi Építési 

Szabályzat elkészíttetéséhez. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a szennyvízberuházás költségével nem lehet 

elszámolni ezt a kiadást?  

 

Kláricz János polgármester: Sajnos nem lehet elszámolni a projektben. Több alkalommal tett 

próbálkozást  arra, hogy elszámolható legyen, de nem, elkülönítetten kell kezelni.  

 

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

 

A képviselők részéről több kérdés nem volt.  

 

Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, aki 

felhatalmazza a polgármestert a Helyi Építési Szabályzatának kidolgoztatására szóló 

szerződés megkötésére, a szükséges teendők elvégzésére. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   70/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés a Helyi Építési Szabályzat kidolgoztatásáról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B § (2) a) és (2) b) pontja alapján 

kidolgoztatja a Bucsa község településszerkezeti tervét és a település helyi építési 

szabályzatát. A dokumentumok elkészítése a költségvetési források függvényében több 

ütembe történik. 

I. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ERBO-PLAN Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t (5700 Gyula, Hold u. 10.) Bucsa község településszerkezeti tervének 

elkészítésével. 

II. 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az ERBO-PLAN Mérnöki 

Szolgáltató Kft.-t (5700 Gyula, Hold u. 10.), hogy készítse el Bucsa község helyi építési 
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szabályzatát, melyből első ütemben a Bucsa község külterületén 019/4, 019/3, 09/6, 09/7, 

010, 09/8, 09/9, 09/10, 09/11, 09/12. 09/13, 09/14, 09/15, 09/19, 09/17, 020, 03/3, 021, 

022/6, 09/2, 019/5, 029/27, 029/12, 029/15, 026 helyrajzi számokon lévő területeket 

érintő szabályozás elkészítésének határideje 2015. december 10. napja. 

Ezen részdokumentum változásmentesen a komplex helyi építési szabályzat és 

településszerkezeti terv részét képezik. 

A tervezési szerződés ellenértéke 2.794.000 forint, azaz kettőmillió-

hétszázkilencvennégyezer forint, mely összeget Bucsa Község Önkormányzata saját 

költségvetéséből biztosít. 

A Képviselő-testület felhatalmazza Kláricz János polgármestert a tervezői szerződés 

megkötésére. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

  

 

2. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzatát érintő nyomozás 

megszüntetéséről   

  

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a tájékoztatást a 

Bucsa Község Önkormányzatát érintő nyomozás megszüntetéséről   

Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy Bucsa Község Önkormányzata sértettként vett 

részt egy ez év februárjában megtett feljelentéssel kezdődő nyomozásban, amit most 

szeptemberben lezárult. Volt egy névtelen feljelentés, és egy névvel ellátott feljelentés, ami az 

önkormányzatnál lévő szabálytalanságokra hívta fel a hatóságok figyelmét. A feljelentés 

február 6-án történt, majd július hónapban volt egy házkutatás az önkormányzatnál, amikor is 

nagy mennyiségű dokumentumot foglaltak le. Ezt követően a nyomozó hatóság vizsgálatot 

rendelt el, amely vizsgálatba független könyvvizsgálót vontak be.  

A képviselők a dokumentumokba itt helyben betekinthetnek. 

A feljelentő kérte nevének titkosan kezelését, de jogilag olyan helyzet alakult ki, hogy mint a 

sértett képviselője tudomást szerzett a feljelentő személyéről. 

 

A megszüntető határozatot a múlt héten vette át. A nyomozóhatóság a feljelentés minden 

pontjában megállapította, hogy bűncselekmény nem történt. Hét pontban folyt vizsgálat, és 

mind a hét pontban fel van sorolva a feljelentő által vélt bűncselekmény, szabálytalanság, és a 

szakértő szűkített véleménye.  

Felolvasott a szakértői véleményből, de szeretné ha részleteiben is megismernék a képviselők. 

 

Oszlopsor értékesítés volt az egyik: 

 

A nevezett tanú kihallgatása során elmondta, hogy oszlop értékesítés milyen szempontokból 

volt bűncselekmény. 

 

„A szakértő levezette, hogy Bucsa Község terültén mikortól, milyen cégek közreműködésével 

valósult meg az internetes, illetve a kábeltelevíziós beruházás, illetve a későbbiek során a 

szolgáltatás. 

A szakértő időrendi sorendben kimutatta a fontosabb gazdasági eseményeket, az abban részt 

vevő társaságokat, azok tulajdonosi szerkezetét, és egymás közötti a pénzügyi 

ellentételezéseket. 
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Mindezek alapján megállapítható, hogy Kláricz János polgármester a kábeltelevíziós 

szolgáltatással kapcsolatos tevékenysége során a képviselő-testület felhatalmazása alapján 

járt el, és az ésszerű gazdálkodás és a vagyonkezelői kötelezettség szabályainak megszegése 

nem állapítható meg. A fenti ügylettel kapcsolatosan Bucsa Község Önkormányzatot ért 

vagyoni hátrány nem mutatható ki.” 

 

Megjegyezné, hogy minden egyes pontban a választásokat megelőzően egy belső vizsgálatot 

is lefolytatott a jegyző, ugyanazon személy kezdeményezésére. 

 

A polgármester ellenjegyzés nélkül vállalt kötelezettséget, ez is egyfajta szabálytalansági 

megállapítás volt a feljelentő részéről.  

Ezzel szemben a szakértő megállapította, hogy a polgármester a testület felhatalmazása 

alapján írta alá a szerződéseket, amely megfelel a törvényi szabályozásnak. 

 

A Víziközmű Társulatnak nyújtott kölcsönnel kapcsolatosan előnytelen szerződés 

megkötéssel illette a feljelentő. 

Itt az önkormányzat kölcsönt nyújtott a Víziközmű Társulatnak amivel az volt a célja az 

önkormányzatnak, hogy egyszerre induljanak, és egyidőben járjanak le a lakosok által 

megkötött szerződések.  

 

„Ezzel kapcsolatosan megállapítható, hogy Kláricz János polgármester 

szennyvízberuházással kapcsolatos tevékenysége megfelelt az ésszerű gazdálkodás 

szabályainak, és a vagyonkezelői kötelesség szabályainak, az ügylettel kapcsolatosan Bucsa 

Község Önkormányzatot ért vagyoni hátrány nem volt kimutatható.” 

 

A BUCSA-ÉP Kft dolgozói elbocsátásával kapcsolatosan az önkormányzat tagi kölcsönt 

nyújtott a kft-nek. 

Egyébként a teljes adósságállomány volt a 8.658.000 Ft. 

„A szakértő ebben az esetben is kimutatta a lényeges gazdasági eseményeket, és kimutatta, 

hogy Kláricz János polgármester a tagi kölcsön szerződés megkötésére és az 5.700.000 Ft 

tagi kölcsön átutalása során a képviselő-testület felhatalmazása alapján járt el, az ésszerű 

gazdálkodás és a vagyonkezelői kötelezettség szabályainak megszegése nem állapítható meg. 

Az ügylettel kapcsolatosan Bucsa Község Önkormányzatot ért vagyoni hátrány nem mutatható 

ki.” 

 

A Kertészsziget és Bucsa Község Önkormányzata között fennálló adósságállománnyal 

kapcsolatosan a feljelentő párhuzamot vont, és nem kevesebbet állított, minthogy azért mert 

az édesanyja volt a polgármester, és erre a személyes kapcsolatra vezette vissza a történetet.  

A szakértő kimutatta, hogy a tájékoztatás a két önkormányzat felé folyamatos volt, és ennek a 

csökkentésére folyamatosan történtek lépések, és kimutatható azokból az ügyletekből, mint a 

MÜKI pályázat benyújtása.  

 

A képviselők részére a teljes szakértői dokumentumot megismerhető. 

  

Tetemes mennyiségű okiratot és iratot csatolt be a feljelentő, amelyek az önkormányzat 

anyagai közül kerültek ki. Volt tudomása róla, hogy folyik az iratmásolás, tetemes 

mennyisében, de nem kívánt ez ellen fellépni, mert még a látszatát sem kívánta annak kelteni, 

hogy bármiféle titkolni valója lenne.  

Nem lehet tudni, hogy ezzel kapcsolatosan fog-e még valami jelentkezni. Szinte tételesen 

ugyanezen témákban a választásokat megelőzően is volt egy belső vizsgálat.  
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Köszönet illeti a hatóság gyors munkáját, mert július elejétől szeptember elejére végeztek a 

munkával.  

A képviselők részére az anyagot megismerésre átadja.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Nem értette pontosan az elején a feljelentő személyét, most már 

minden összeállt. Ki ellen tett a feljelentés megtéve? Az önkormányzat, a polgármester, vagy 

Kláricz János ellen? 

 

Kláricz János polgármester: Sem a polgármester, sem Kláricz János nincs nevesítve.  

Az önkormányzat mint sértett, és az önkormányzatnál feltételezhető bűncselekmények, és 

szabálytalanságokra szóló figyelemfelhívás volt konkrétan a feljelentés. Nagyon vegyes, volt 

aki másképpen látja ezt, bár feljelentésnek van címezve, de a végén meg van jelölve, hogy 

senkit nem vádol a feljelentő. Látszott a megfogalmazáson az, hogy a feljelentő tart attól, 

hogy milyen következményei lehetnek ennek a dolognak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A nyomozóhatóságot meg kellett volna kérdezni, hogy miről 

van szó?  

 

Kláricz János polgármester: A hatóság részéről megjelent emberek megmutatták az 

igazolványukat, és kérték a segítséget ahhoz, hogy itt vizsgálat folyik, és a részleteiről nem 

beszélhetnek.  

 

Kéri a testület tagjait, fogadják el a tájékoztatást, és kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

   71/2015.(IX.15.) Képviselő-testületi határozat  

Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzatát érintő nyomozás megszüntetéséről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsa Község 

Önkormányzatát érintő nyomozás megszüntetéséről szóló tájékoztatót.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. napirendi pont: Bejelentések 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a bejelentések napirendi pontot. 

Tájékoztatta a képviselőket, hogy megvásárolta az önkormányzat az új FORD mikrobuszt, az 

előző FORD kisbuszt beszámította a FORD Hovány Kft 700.000 Ft-tal, adás-vételi szerződés 

megkötésével. 

 

Befogadták a KEOP-5.7.0. azonosító számú kiírásra benyújtott pályázatot, a megbeszélt 7 

ingatlanra vonatkozóan, ezt követően támogatási szerződés megkötésére folynak az 

előkészületek.  

Kéri a képviselőket, hogy a lakosok türelmét kérjék az esős időszakokban az utak állapotát 

illetően. Ha már nem lesz bontás eszközölve az utakon, akkor fognak csak némi útjavításokat 

végezni. Továbbra is ragaszkodna ahhoz, hogy jövő tavasszal végezzék el a végleges 

helyreállításokat. 
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A piac helyreállítására azonban el fogják indítani az aszfaltozó cégekről az árajánlat 

bekéréseket, a piac az a területe amit mindenképpen rendbe kell tenni, az nagyon csúnya rész.  

Jövő héttől elindulnak az ároktakarítási munkálatok. Sok helyen van olyan, ahol az átereszek 

eldugultak. Az esőzések előtt mindenképpen rendbe kell tenni az vízelvezető árkokat.  

A lakásbekötések alkalmával sok helyen lehetnek gondok, ezeket a területeket kell 

átvizsgálni. 

 

Fenyődi Attila Béla alpolgármester: A kerékpárosok panaszkodnak eleinte, aztán ha felszárad 

a falu megnyugszanak. Jó lenne, ha télen fagyna, mert akkor lehetne közlekedni. 

 

Kláricz János polgármester: Kell a csapadék, mert a föld természetes süllyedése úgy tud 

kialakulni. Nagyon sok föld van bedepózva, a visszatöltésekre fogják használni.  

Van olyan terület is, amit feltöltöttek földdel. Szeretnék körbekeríteni a régi, már felszámolt 

dögkút területét. A közfoglalkoztatási programban benne van ez a munka. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Valóban békételenek az emberek, többször kellene velük 

találkozni, beszélni.  

 

Kláricz János polgármester: Elég sokat kijár megnézni a munka előrehaladását. Ha lett volna 

elég csapadék, már több helyen már lehetséges lenne a helyreállítás, mert a természetes 

ülepedés lezajlott volna, úgy mint az Árpád sornál, a Déli sornál. Az önkormányzat előkészült 

a nagy árok lefedésére. Több helyen szeretnék kiszélesíteni azokat a járdákat, amelyek a 

gyalogátkelést szolgálják, és nem lettek végig építve az aszfalt út miatt.  

Ha az útról levonulnak, akkor hamarabb indulhat a helyreállítás.  

Jövő hét csütörtökön lesz a soron következő projekt értekezlet, akkor fog egyeztetni a 

kivitelezővel, hogy melyek azok az utak, amelyeket már helyre lehet állítani.  

 

Juhász Sándor képviselő: Az útra felhordott sarat is sok helyen takarítani kellene, a felhordás 

nagyon balesetveszélyes is lehet. Arról nem is beszélve, hogy ha még állnak is autók az út 

szélén. 

 

Kláricz János polgármester: A legfontosabb, hogy türelemre intsék az embereket, idővel 

minden utat helyre fognak állítani.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Néhány pontban szeretné elmondani a véleményét.  

- A polgármester úr még nem készítette el a programját, ha elkészülne, ezzel a 

képviselők is tudni fogják, hogy miért dolgoznak, mi a céljuk, és még a törvény is 

előírja 

- A Képviselő-testületnek a II. féléves munkatervét is össze kellene állítani 

- Javasolná, hogy legyen éves kulturális programterv a 2016-os évre 

- A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft gazdasági működésével kapcsolatosan már a májusi 

ülésen is elhatározták, hogy bővebben foglalkoznak a témával  

- A jegyző asszonytól kérné, ha lehet, készítsen egy helyzetértékelést a hivatali 

összetételről, a dolgozókörről, a képesítésekről, a munkáról 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Természetesen készít egy beszámolót. Elmondja, hogy október 

végéi egy közszolgálati ellenőrzés zajlik, a kormányhivatal részéről. Annak az eredményét 

megvárná és november hónapban sort kerítene a beszámolóra. 
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Földesi Györgyné képviselő: Szeretne kitérni a jegyzőkönyv vezetésre, mivel csak 

hangrögzítés van. Nagyon szeretné ha lenne írásos jegyzőkönyvvezetés is, vagy lenne 

kábeltévés élő adás közvetítés. Erre akkor derült fény, amikor lemerült az elem.  

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Elmondja, hogy a gyorsírással való jegyzőkönyvvezetés nem 

kötelező. A jegyzőkönyv digitális hangrögzítés alapján készül. Ettől függetlenül a maga 

részéről készít írásos feljegyzést, valamint a jegyzőkönyvvezető is jegyzetel. Más az, ahol 

valóban van élő közvetítés. A digitálisan rögzített felvételeket folyamatosan elmentik, és azt 

is maradandó értékű dokumentumként őrzik.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Az új pénzügyes kolleganőtől is szeretné kérni, hogy készítsen 

egy helyzetértékelést, hova jött, mit vett át, mit visz tovább, min szeretne változtatni. 

 

Az önkormányzat honlapja minőségen aluli. Valamit tegyenek annak érdekében, hogy 

változás legyen, mert ez nem jó így. 

 

Biró Endre Monospetri község díszpolgára lett, javasolja, hogy egy levélben a képviselő-

testület gratulációját fejezze ki a polgármester úr. 

 

Kláricz János polgármester: Nem fogja ezt a levelet megfogalmazni, kéri ennek tudomásul 

vételét. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A szelektív hulladék szigetek állapota egész nyáron 

kifogásolható volt. Nagyobb gondot kell rá fordítani. De ezt elmondhatta volna akkor is, 

amikor a BUCSA-ÉP Kft ügyvezetője jelen volt az ülésen. 

 

Javasolja, hogy az iskola igazgatója készítsen egy tájékoztatót a képviselő-testület részére az 

új tanév kezdetén, hogyan dolgoznak, milyen a pedagógus létszám a képzettség, hogyan 

birkóznak meg a feladatokkal. 

 

Ugyanezt szeretné kérni, az óvodavezetőtől is, akit szintén szeretne megtisztelni azzal, hogy 

készítsen egy tájékoztatót a nevelési év megindításáról.  

 

Megkérdezte, hogy a Lovász István Díjat átadták-e, az önkormányzat honlapján kevés volt az 

információ, lehetne bővebben írni róla. Hányan kapták meg, milyen összegben? 

 

Kláricz János polgármester: Az átadás megtörtént, 12 tanuló kapott díjat. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megkérdezte, hogy a Bucsa Sport Egyesület vissza fizette-e a 

tartozását.  

 

Kláricz János polgármester: Még nem fizette vissza, szeretne egy kis haladékot is kérni. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A DAREH Társulásról már beszéltek, nagyon kedvezőnek látja 

a beindulást. Olyan nagymérvű lesz, hogy ebből nem szabad kimaradni az önkormányzatnak. 

A helyi képviselő-testület dönti el (kormányrendelet szerint) az orvosok iparűzési adóját. 

Gondolkodjanak el ezen a későbbiekben. 

 

Sajnálja, hogy a világháborús emlékmű koszorúzásán a polgármester úr nem tudott részt 

venni.  
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A díszpolgári cím adományozásával kapcsolatosan észrevételezné, hogy a honlapon 

megjelent cikkben nem ugyanaz volt, mint a rendeletben foglalt szöveg.  

 

Kláricz János polgármester: A cikket fogja majd javíttatni. 

A Békés Megyei Hírlap 2015. augusztus 18-i számában jelent meg. 

 

Juhász Sándor képviselő: A temetőben az I. és II. világháborúban elesett katonák sírjánál a 

koszorút csak a sírra a földre tudták elhelyezni, lehetne oda valamilyen fém állványt 

elhelyezni? 

 

Kláricz János polgármester: Az orosz katonák sírjához nem lehet hozzányúlni, most folynak 

ugyan  az egyeztetések a konzulátussal (és Oláh Lajosnéval) egy kisebb felújítást vállalt az 

önkormányzat. Nagyon szigorúak a szabályok. 

 

Pap-Szabó Katalin jegyző: Az emlékezés napja szeptember 7-én van, valaki említette, és 

kérte, hogy legyen az emlékezés napja hétvégén. 

Nem javasolná azonban, hogy változtassanak ezen az időponton. 

 

Kláricz János polgármester: Ezzel egyetért, nem fognak változtatni a szeptember 7-én. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A falunapi eseményekről szeretne még beszélgetni, milyen 

visszajelzések voltak? 

 

Kláricz János polgármester: A helyszínnel kapcsolatosan pozitív volt a visszajelzés, nagyon jó 

rálátás volt a színpadra. Egy komoly kritika volta villamos energiával kapcsolatosan. Talán a 

lankásabb részeknél hiányzott az idősebbeknek lépcső, vagy korlát a közlekedéshez.  

Az az élmény, amit a műút mellett átéltek az emberek, az nagyon mutatós volt. 

A műsorszámok is tetszettek a közönségnek. Kovács Kati művésznő nagyon jó volt. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A műsorszámok jók voltak, szép volt az este, lámpafények, de 

maga az egész napot nézve véleménye szerint kevesen voltak, az ünnepi részre nem figyeltek 

oda. Talán lehetne a színpadhoz közelebb székeket tenni, főleg az ünnepi rész előtt. 

Egész nap rockos volt, buli volt, hiányzott az igazi ünnepi rész. 

Nem délután 13,30 órára kell tenni az ünnepi részt, hanem 9,30 órára. Ebéd után már 

mámorosak az emberek.  

Az árusok nagyon drágák voltak, a maga részéről nem engedné az idegen árusokat, meg 

tudnák ezt oldani a helyi kereskedők is.  

A környező településről is nagyon sokan jöttek. 

Egyszer ki kellene próbálni a falunap helyszínéül a főteret. 

Ha a falunap napján esett volna az eső, akkor biztosan nem lehetett volna megrendezni. 

 

Kláricz János polgármester: Le kell vonni a tanulságokat, és erre majd még visszatérnek. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Megjegyezné még azt, hogy a körhintára nem minden szülő 

tudja a gyerekeket felültetni és megfizetni, és inkább azt mondják, hogy mennek haza. 

Véleménye szerint drágábbak voltak az italok.  

A honlapra ki is írták, hogy árusok jelentkezését várja az önkormányzat. Véleménye szerint 

ezt is a helyi kereskedőkkel is meg tudnák oldani. 
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Az emlékmű koszorúzására küldhetnének ki helyben meghívókat, 50-60 db-ot, és falun kívül 

is. Nem volt senki a faluból, csak akinek valamilyen „dolga” volt ott. Meg kell tisztelni ezzel 

az embereket.  

  

Mogyorósi Anikó képviselő: Sajnos a koszorúzás olyan időben van, ami munkaidő. 

 

Földesi Györgyné képviselő: A falunap délelőttjén is lehetne koszorúzni.  

 

Mogyorósi Anikó képviselő: A koszorúzási ünnepség valamikor volt a falunapon, amikor elég 

sok időt, szinte a délelőtti programot jelentette. Később vált külön időpontra a koszorúzás és a 

falunap előrébb jött egy hónappal, augusztusra. 

 

Szeretné jelezni, hogy a más községben is elfordul a temetőből való viráglopás, és ennek 

megelőzésére olyan feliratot tesznek ki, hogy „kamerával megfigyelt terület”. Ez a kiírás más 

helyen már bevált, és csökkent a lopás. 

 

Szeretné jelezni, hogy az Alkotmány utcában a temetőhöz vezető járda nagyon rossz. 

 

Köszönetet fejezett ki az óvoda felújításáért, a törődésért, mindenkinek, akik a pályázat 

sikerét elősegítették, akik elkészítették, köszönet azért a munkamorálért, ami ott volt, mert az 

példaértékű volt. Akinek benne volt a keze, a dicséretre méltó. 

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte, sokat köszönhetnek még az országgyűlési 

képviselő úrnak, de az önkormányzatnak is, és valóban mindenkinek. 

Köszönhető a jól elvégzett munka a jó csapatnak, és jó munkavezetésnek. 

Az óvoda felújításából kikerül bontott anyagból fognak hagyni az önkormányzati 

felújításokra, és valamennyit lakossági igényre is, mert ilyen cserepet pl. már nem gyártanak, 

és van akiknek pótlásra kellene.  

 

Földesi Györgyné képviselő: Valamikor tervben volt, hogy a helyi gyűjteményeknek 

helytörténeti múzeumot kellene építeni, nádtetővel, régi stílusban, de látja, hogy ez már más 

irányba mozdul. Kevés a Bucsán a látnivaló, szép dolog lenne, egy-egy séta alkalmával.  

Az uniós pályázatok miatt már nem kell bontott tégla felhasználásában gondolkodni. 

Javasolja, hogy olyan családokon segítsenek anyag biztosításával, akik a házukat javítanák, de 

anyag szűkében vannak.  

 

Kláricz János polgármester: Volt már ilyen igény, és a későbbiekben sincs akadálya, aki 

igényelt és megkapta szépen fel is használta és valóban nagy segítséget jelentett. Ilyen lesz a 

későbbiekben is. Meg lesz határozva az ára a bontott anyagoknak. 

 

Földesi Györgyné képviselő: Az elmúlt ülésen szóba került az ATM elhelyezésének 

gondolata, és akkor a költségek miatt hamar elvetették a lehetőségét.  

Javasolja, hogy ne így álljanak hozzá, hanem járjanak utána, hogy konkrétan hogyan lehet 

elhelyeztetni. 
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte, hogy van-e még valakinek hozzászólása?  

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

részvételét, és zsz ülést 16,00 órakor bezárta.  

 

 

kmf. 

 

 

 

Kláricz János       Pap-Szabó Katalin 

                    polgármester                                           jegyző 
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