Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-29/2015. iktatószám

29. sz.
JEGYZŐKÖNYV
KÖZMEGHALLGATÁS
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 13-án
(pénteken) este 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely közmeghallgatás.
Az ülés helye: Bucsa, Közösségi Ház (Bucsa, Kossuth u. 37.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor,
Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi Sándor Attila képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző
Lakosok: kb. 100 fő
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, és a község lakosait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van, a döntések meghozatalában 5 fő vesz részt.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Napirendi pontok:
1./ Időszaki tájékoztatás a szennyvízberuházás 2015. évi előrehaladásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok
Kláricz János polgármester: 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 7 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
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1. napirendi pont:
előrehaladásáról

Időszaki

tájékoztatás

a

szennyvízberuházás

2015.

évi

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Swietelsky Magyarország Kft - mint a szennyvízberuházás
kivitelezője – részéről Ladányi Tibor Úr van jelen, aki a munkálatokkal kapcsolatosan
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
A mai közmeghallgatáson elsőként a szennyvízberuházás időszerű kérdéseiről szeretne
tájékoztatást adni. A szennyvíz-beruházási munkák előzményeivel a lakosok nagyjából
tisztában vannak, hiszen 2011 évben egy víziközmű társulat létrehozását követően az
önkormányzat két KEOP pályázatot nyújtott be, aminek a kapcsán most az idei évben 2015ben elkezdődtek a munkálatok. A megkötött szerződések alapján e munkálatok kb. jövő év
2016 nyarára, őszére be fognak fejeződni, ami a próbaüzemmel kapcsolatos tevékenységeket
is jelenti. A jelenlegi munkafolyamat a gerinchálózat építését és az ingatlanok bekötését
jelenti. A külterületen, a szennyvíztisztító területén is megindult a munka. Tervek szerint 2016
februárjában, márciusában szeretnék egy próbaüzemmel elindítani a kész rendszert.
Ami miatt fontos az, hogy a napi problémák mellett beszéljenek a beruházásról, az az, hogy
nyilván a szennyvíztisztító telep nem fog tudni működni befogadott szennyvíz nélkül, és itt
jelentkezik az, hogy a lakásbekötésekkel kapcsolatos tevékenységből az önkormányzat is
minél nagyobb százalékban szeretné kivenni a részét azzal, hogy stabil kivitelezői csoportot
szeretne ajánlani, és rövid időn belül komoly lépéseket tenne abba az irányba, hogy
elinduljanak a rákötések.
Amit még lehet tudni, hogy lezárul az uniós ciklus ez év végével, december 30-ával, és
aminek a finanszírozása folyamatos volt, semmilyen forráselvonás nem történt. Egy
szakaszolási eljárás eredményeként a tervek szerint az idei évben 80 %-os készültséget fog
elérni a hálózat, és 20 %-os készültséget fognak lejelenteni a telep esetében.
A pénzügyi része maximálisan biztosított a projektnek, a kitűzött 1012 ingatlan, ami a
pályázatban egységet képezett (ill. a még vízbekötésekkel ellátott telkek bevonásával is)
teljesíthető.
A mai közmeghallgatás legfőbb témája, és egyben örömhír minden lakos számára az az, hogy
a többszöri pályázati próbálkozás sikereinek köszönhetően a lakossági hozzájárulásokat, a
93.000 Ft-ot vissza tudják fizetni a lakosok részére.
A kormány a szennyvízberuházás projektek esetében 100 %-os finanszírozást biztosít.
Pénzügyi oldalon nem lehet semmilyen akadálya a beruházásnak.
A Fundamenta szerződést megkötött lakosok esetében maga a kiutalás már nem a víziközmű
társulathoz, hanem a lakosokhoz fog visszajutni. Itt viszont a megtakarítások állami
támogatással növelt összeget jelentenek, és felhívná a
figyelmet, hogy a
szennyvízbekötésekkel kapcsolatos számlával igazolt költségek elszámolhatóak lesznek.
Erről pár héten belül mindenki fog egy részletes tájékoztatást kapni, hogy mi lesz ennek a
visszafizetésnek a pontos folyamata. Akik eddig megfelelő ütemben fizették a részleteket,
azoknak rendelkezésükre áll az az összeg, amiből a rákötéseket el tudják végezni. A bekötési
intenzitásnak is el kell érnie egy bizonyos szintet, amit a pályázat is előír. Akik nem kötnek rá
a hálózatra, azoknak talajterhelési díjat kell fizetni, túlmenően azon, hogy a szippantási díjat
is fizetniük kell.
Nem gondolja, hogy a lakosok közül bárki is azon gondolkodna, hogy nem köt rá a vezetékre,
hiszen bármelyik hozzájárulási formát is választotta valaki, most a befizetett összeget
visszakapja, és megismétli, hogy rendelkezésre áll az az összeg, ami a rákötési költségeket
fedezi.
Nagyon fontos az, hogy egyfajta elszámolással is számolnia kell azoknak a lakosoknak, akik
Fundamenta szerződést kötöttek, és az állami támogatást is igénybe szeretnék venni.
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Folyamatban van annak a tájékoztatónak az egyeztetése, ami a Fundamenta szerződésekkel
rendelkezők részére mikorra ütemeződik a visszafizetés.
Október hónapban telt le a Fundamenta szerződések futamideje, és mintegy három hónap
időtartam az az idő, amíg a kiutalások folyósítása megtörténik. Olyan időpontra tevődik ez,
hogy mindenki számára rendelkezésre fog állni az a forrás, amiből a kivitelezőkkel felvéve a
kapcsolatot a rákötéseket megtehetik.
Az önkormányzatnak voltak olyan irányú tervei, hogy egyfajta mentori szerepet töltene be
abban, hogy a rákötésekkel kapcsolatosan segítse a lakosokat. Már észleltek a lakosok
körében előkészületeket a bekötéssel kapcsolatosan, de felhívná a lakosok figyelmét, hogy bár
a csövek rendelkezésre állnak, de ezek a csövek nem vezetnek sehova. Az viszont nagy
gondot jelent, ha ezekben a csövekben megjelenne valamilyen szennyvíz. Még ilyen
visszajelzést a kivitelező részéről nem kapott, hogy erre vonatkozóan próbálkozások lettek
volna. Egyfajta belső készület folyhat, meg lehet kezdeni a kivitelezést, de magával a bekötő
aknával való összekötés még tilos.
Az önkormányzat három olyan kivitelezővel van tárgyalásban, akik egyfajta versenyeztetést
követően a legjobb árat adták a lakossági rákötésekkel kapcsolatosan. Ezek a vállalkozók a
későbbi üzemeltető, az Alföldvíz Zrt részéről is megfelelő partnerek.
Szeretné elmondani, hogy lehetséges, hogy valaki a belső udvaron belüli rákötést elvégzi
engedély nélkül, de számítson arra, hogy az Alföldvíz Zrt ellenőrizni fogja a rákötést, az
esővíz csatornát nem lehet belevezetni a rendszerbe. Az Alföldvíz Zrt nagyon komolyan fogja
venni ezeket a szabályokat. Mindenkit óva int arról, hogy ilyenre gondoljon, hogy a befogadó
aknába más vizet is vezetne.
A továbbiakban kéri a lakosokat, hogy mondják el azokat a mindennapokat érintő felvetődő
problémákat.
A kivitelező részéről Ladányi Tibor úr ad választ.
Kéri, hogy tegyék fel a kérdéseket. (Amíg nincs kérdező, addig folytatja a tájékoztatást.)
A hétköznapokban az egyik legfontosabb probléma az utak helyreállítása. Nyilván a csöveket
nem lehet úgy elhelyezni a földben, hogy valamilyen fokú bontást ne kelljen végezni. Az,
hogy egyszerre több területen, egyszerre több munkahelyszínen dolgoznak a csapatok, annak
csak előnyét fogják tudni élvezni, hiszen 6-8 hónap alatt túl lesz a község a munkálatokon,
határidőre.
Nem voltak annyira jó minőségű utak, többnyire makadám utak vannak a községben. Ezek
esetében több köbméter föld átmozgatása azzal jár – és mindenki ismeri az itteni föld
tulajdonságát – és ha még az eső is esik, hogy sár van.
Gondolja, hogy ezzel kapcsolatosan szinte minden lakosnak lenne egy-egy panaszos mondata.
Kéri, hogy mondják el a lakosok a panaszaikat.
A csatornahálózat a földbe kerülést követően egyfajta kamerázási folyamatot von maga után,
és ahol már kétszer kamerázták a hálózatot, a szakaszt, akkor azoknak az utaknak a végleges
helyreállítása meg fog kezdődni.
Ahol azonban az egyszeri kamerázást követően még probléma adódik, akkor ott újra fel kell
bontani az útszakaszt, a végleges helyreállítás nem kezdhető el, nyilván ha az útszakaszt újra
bontják az oda szánt anyag kárba veszne.
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A visszafizetéssel kapcsolatosan egyfajta tartalékképzésen gondolkodtak, többen ezzel
kapcsolatosan nem osztották a véleményét, de a sikeres pályázatoknak köszönhetően (ami
négy forduló volt az elmúlt másfél évben) ma már biztonsággal ki tudják jelenteni, hogy a
hozzájárulás a lakosok részére teljes mértékben visszafizethető.
Az, hogy a most visszautalásra kerülő összeg, kinek, hogyan kerül megkezdése, az később
mindenki irányába tisztázódni fog. Azt már egy évvel ezelőtt is tudták, hogy kiadással fog
járni az, hogy az udvaron belüli fogadó aknákra a lakosok konkrétan rákössenek.
Ezen a területen nem voltak mindig egy véleményen, de az a típusú hozzáállás eredményezte
azt, hogy a mindvégig 80%-os fizetési intenzitással szinte mindenki számára rendelkezésre áll
az az összeg, hogy az összekötések kivitelezését finanszírozza.
A három említett vállalkozó egyike Szabó Zoltán körösladányi vállalkozó. Róla nagyon
pozitív visszajelzést kaptak az Alföldvíz Zrt-től. Van egy karcagi vállalkozó Kurucz István
Kft-je, akik mélyépítéssel foglalkoznak, és nagyon komoly tapasztalatokkal bírnak.
Valamint a harmadik a Harmat és Társa Kft, akik most is alvállalkozóként bevonásra kerültek
a csatornahálózat építésébe is.
Ezen három cég viszonylag egységes áron fog a községben tevékenykedni.
Ami fontos még, hogy a víziközmű társulaton belül egyfajta anyagbeszerzéssel akartak
foglalkozni, de erről azért nem lesz szó a későbbiekben, mert ha az egyenes csöveket
biztosították volna, nagyon eltérő ingatlanonként a rákötések hossza, ezért nem lehetett volna
egységesen, igazságosan az elosztást megtenni. Ezért úgy döntöttek, hogy mindenkire
rábízzák az anyag megvásárlását. Ez nem azt jelenti, hogy a lakosoknak nem segítenek,
hanem azt, hogy a cégek bármelyikét bátran merik ajánlani, az önkormányzat a dömping
munkába beállva segíteni fog a lakosoknak.
Kovács Sándor, Kossuth utca: Az lenne a javaslata, hogy azoknak a lakosoknak adják vissza a
befizetett pénzt, akik befizették, ne az említett vállalkozóknak. A lakos döntse el, hogy kivel
végezteti el a rákötést.
Kláricz János polgármester: Megerősíti, hogy igen, erről van szó, mindenki vissza fogja kapni
a pénzt, nem a vállalkozóknak fogják odaadni az összeget, hanem annak aki befizette, a
lakosoknak.
Nagy György, József A. utcai lakos: A vállalkozók kb. milyen áron dolgoznak?
Kláricz János polgármester: Folyóméterenként kb.3.000 Ft áron kell számolni a költségeket.
Berényi József, Kossuth utcai lakos: A Kossuth utca végére a napokban értek oda a csatorna
fektetéssel, és kb. 9 méterrel távolabb van az utolsó akna, így a lakását érintően sokkal
hosszabb vezetékkel kell így számolnia, mint ha 9 méter is megépülne. Beszélgettek erről a
kivitelezővel, meg is érti az elmondott szabályokat, és arra a megoldásra jutottak, hogy a kb:
40 méter hosszú távolságot nem derékszögben vezetik majd, hanem keresztirányba, így lehet
rövidíteni a távot. Megérti, csak nem ért egyet az elmondott elvekkel, szabályokkal.
Kláricz János polgármester: A kivitelező tehát tett javaslatot arra, hogy hogyan találjanak
közöl megoldást a kivitelezésre, rövidebb távra.
Ilyen jellegű jelzés már az első héten volt, a tervezési határokat nagyon szigorúan kell venni,
különben forrás megvonást eredményezhet. Meg kell próbálni tehát úgy megoldani, hogy a
tervekhez kell igazodni. Köszöni a lakos hozzáállását.
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Berényi József, Kossuth utcai lakos: Megkérdezte, hogy igaz-e az, hogy ugyanannyit kell
majd fizetni a szennyvíz elvezetés díjáért, mint az ivóvíz díjért. Más településeken, ahol már
van szennyvízelvezetés, ott így van.
Kláricz János polgármester: Ez a költség CBA függő, most sem a teremben, még a megyében
sincs olyan ember, aki meg tudná mondani, hogy mennyi lesz a szennyvízelvezetés díja.
A díj mértékét a Minisztériumban fogadják el.
Berényi József, Kossuth utcai lakos: Abból a szempontból fontos ez számára, mert állattartó,
és az állatok itatása céljából elfogyasztott víz mennyisége szempontjából nem mindegy hogy
mennyi lesz a szennyvíz díja.
Kláricz János polgármester: A későbbi üzemeltető az Alföldvíz Zrt a vízóra szerint
elfogyasztott ivóvíz egy bizonyos százalékát fogja szennyvízdíjként felszámolni. De nem
szeretné másfelé elvinni a gondolatot, úgy tudja, hogy az Alföldvíz Zrt-nél van olyan fizetési
konstrukció, ami az állattartóknál alkalmazható.
A kivitelező részéről jelenlévő Ladányi Tibor is várja a kérdéseket.
Nagyon örül, hogy nem merül fel olyan probléma a lakosok részéről, ami a konkrét munkákra
irányul. Reméli, hogy a beruházás mostani állás már sokakat meggyőzött a beruházás
befejezéséről is, hiszen sokan kételkedtek még abban is, hogy elkezdődik a munka.
Hamarosan kész szennyvízhálózattal fog a község rendelkezni.
Földesi Györgyné képviselő, Bocskai utcai lakos: Néhány szóban szeretné elmondani
véleményét, és egy kicsit az emlékeit is. A szennyvízberuházás megvalósításához szükséges
engedélyes tervek már 2006 évben készültek el, és akkor vásárolta meg néhai Földesi György
polgármester a szennyvíztisztító telep területét is. Emlékei szerint néhányan nem adtak
földterületet, majd Faluházi Sándornétól sikerült a kb. egy hektáros területet megvásárolnia az
önkormányzatnak. Annak szabálya volt, hogy a falutól és a csatornától is bizonyos távolság
legyen. 2007. évben olyan nagyarányú fejlesztések ígérete volt, mint a községháza tetejére
emelet ráépítés, az iskola tetejére szintén, illetve geotermális fűtés a község minden házánál.
Tervbe volt az is, hogy az iskola udvarán japánkertet építenek az iskola udvarához kapcsolódó
az Alkotmány utcai és Móricz Zsigmond utcai kertek földterülete megvásárlásával.
Kételkedők valóban voltak, akik nem hittek a szennyvízberuházás sikerében.
Nyilván polgármester úr sokat foglalkozott ezzel, és tudja ennek a történetét, de Majoros
Gyula (műszaki előadó – nyugdíjas) és jómaga tud még erről a történetről a legtöbbet.
A lakosságnak nem kell a beruházás megvalósításához hozzájárulást fizetni.
Mindenkinek köszönet jár, aki ennek a beruházásnak része volt.
Megköszöni, hogy meghallgatták.
Kláricz János polgármester: Valóban, nem kell fizetni senkinek hozzájárulási díjat, mert az
nulla forint. Az, hogy felelősségteljesen kezelték ezt a beruházást, az azt eredményezte, hogy
a belső bekötési díjat is mindenki magának összegyűjtötte, mert fizette rendszeresen a
hozzájárulási díjat.
Koczka Istvánné, Hunyadi utcai lakos, a Víziközmű Társulat elnöke: Megkérdezte, hogy jogi
személyiséggel rendelkezők is visszakapják a befizetett hozzájárulást?
Kláricz János polgármester: A jogi személyiséggel rendelkezők nem fogják visszakapni a
hozzájárulást, a 203.000 Ft hozzájárulás részükről marad.
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Zsíros Sándorné Kanizsai utcai lakos: A Fundamenta szerződéssel rendelkezők részére csak
számla ellenében utalják ki a pénzt?
Kláricz János polgármester: Nem, a Fundamentás szerződéssel rendelkezők esetében kiutalják
a pénz, és 180 nap áll rendelkezésre az állami támogatással növelt összeggel való
elszámolásra. Maximális részletességgel fognak mindenki számára tájékoztatást adni. Ha a
bekötés 30.000 Ft-ba került, további számlákat anyagról, sóderről, cementről, amelyeket a
lakás felújítására fel lehet használni, a Fundamenta elfogadja.
Opóczki Andrásné Bocskai utcai lakos: Megkérdezte, hogy aki nem kötött Fundamenta
szerződést, hanem részletekben fizette meg a díjat, annak a Víziközmű Társulat fizeti vissza a
pénzt?
Kláricz János polgármester: Aki a részletfizetést választotta, annak a Társulat fizeti vissza az
befizetett összeget.
Koczka Ilona Hunyadi utcai lakos: Megkérdezte, hogy ki kapja vissza a pénzt, ha az ingatlan
már gazdát cserélt?
Kláricz János polgármester: A Fundamentás szerződést megkötő fél esetében az kapja vissza
aki takarékoskodott, attól függetlenül, hogy most birtokol ingatlant, vagy nem.
Aki viszont részletekben fizette meg a hozzájárulást, és már nem az övé az ingatlan,
véleménye szerint az eladó kapja vissza a pénzt.
Molnár Tímea Kisfaludy utcai lakos: Megkérdezte, hogy azok az utak, amelyek nem
makadám utak voltak, hanem bitumenes utak, és amelyeket ugyan nem voltak feldúlva, de
nagy teherbírású kocsik tönkretették, azok fel lesznek-e újítva?
Kláricz János polgármester: Most folynak az egyeztetések, de azok az utak, amelyek
helyreállítása szükséges és indokolható, azok fel lesznek újítva. A Bogárzói útról van szó, ez
99 %-os, hogy fel lesz újítva, mert összetörték.
Opóczki Ferencné Kossuth utcai lakos: Megkérdezte, hogy az olyan befizető lakos, akinek
most csak ház alap van, a beállás megtörtént, tehát nincs mire rákötni, azok is visszakapják a
pénzt?
Kláricz János polgármester: Természetesen visszakapja a pénzt mindenki, akár felépítmény,
akár üres ingatlanra fizettek be hozzájárulást, visszakapják.
Gyarmati Lászlóné Kossuth utcai lakos: Megkérdezte, hogy pontosan milyen összeget fizettek
be a lakosok, és mennyi az állami támogatás a Fundamenta szerződést kötők esetében?
Koczka Istvánné a Víziközmű Társulat elnöke válaszol: A befizetett összeg: 77.550 Ft, erre
megy az állami támogatás, a hozzájárulási összeg 93.000 Ft lett volna.
Janó Sándor Munkácsy utcai lakos: A 93.000 Ft-os teljes mértékben le kell fedni számlával,
vagy csak az állami támogatás részt?

6

Kláricz János polgármester: Le kell fedni számlával, mert az állami támogatás rész is bele
foglaltatik a 93.000 Ft-ba, de lesz egy széleskörű tájékoztatás, hogy mik azok az anyagok,
amiről a számla szólhat, amit a Fundamenta elfogad.
Csaláné Bányai Katalin Dózsa Gy. utcai lakos, az önkormányzat munkatársa: Azoknak az
örökösöknek, akiknek a hozzátartozója elhunyt, de ő kötötte a Fundamenta szerződést, be kell
jelenteni Fundamentához, vagy be kell mutatni a hagyatékátadó végzést, mert csak így
juthatnak a pénzükhöz.
Koczka Istvánné a Víziközmű Társulat elnöke: A közeli hozzátartozó nevére átiratható a
Fundamenta szerződés, viszont házvásárlás esetén nem íratható át a Fundamenta szerződés a
vevő nevére. Ott kifizeti a Fundamenta az eladónak a pénzt, és a vevő egyösszegű befizető
lesz.
Kláricz János polgármester: Ezek az esetek már egyedileg kerülnek majd kezelésre, de akik
mindvégig foglalkoztak ezzel, és végigkísérték a folyamatot, azok fognak tudni a
megoldásokra pontos tájékoztatást adni.
Varga Antalné Deák Ferenc utcai lakos: Kérdésével visszatérne az utak állapotára. A Deák
utca végén még mindig nincs visszatemetve a föld, nem tud a szippantó közlekedni. Kéri,
hogy intézkedjenek.
Kláricz János polgármester: Az önkormányzat 10. sz. irodájában lehet az ilyen jellegű
problémákat jelezni, mert akkor a vállalkozóval megbeszélve ütemezésre kerül ez a munka is,
biztosan van máshol is ilyen lemaradás, de jelezni kell mindenképpen.
Ladányi Tibor úr, a Swietelsky Magyarország Kft, mint kivitelező részéről távozik az ülésről,
mivel irányában tovább kérdés nem vetődik fel.
Nagy László Kossuth utcai lakos: Az utak helyreállításáról már hallottak, de fontos az utak
tisztántartása is, főleg a főutca, erre milyen megoldás lesz?
Kláricz János polgármester: Most amikor szárazabb az időjárás szerencsésebb a helyzet,
nyilván esős, reggeli nyirkos időben az utak csúsznak, veszélyesebbek, de arra is legyenek
figyelemmel a lakosok, az autósok, hogy 30-as tábla van kihelyezve, mint sebességkorlátozás.
Egy nem teljesen közkedvelt, de a rendőrség a lakosok érdekeit figyelembe véve
folyamatosan traffipaxol. Amíg újból és újból visszabontanak földutakat felhordják az autók a
sarat, a földet az utakra. Ezt óvatossággal és sebességcsökkentéssel kell kezelni.
Berényi József Kossuth utcai lakos: Sajnos ma volt rá példa, hogy a kamion veszélyesen
előzött, nagy rakománnyal.
Kláricz János polgármester: Sajnos van ilyen tapasztalat, van olyan is, hogy a haladás
sebességét valahogyan visszatartják, szigetekkel, vagy más módszerrel lassítanak a
sebességen.
Bődi Imréné Széchenyi utcai lakos: Aki egyedül él, és nem tudja kiárkolni az összekötést, a
vállalkozó mindent elvégez?
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Kláricz János polgármester: A vállalkozó teljes mértékben elvégzi a szükséges munkálatokat,
a kiárkolást is.
Ha a lakosok részéről nem merül fel több kérdés, akkor további tájékoztatást szeretne adni a
szennyvízberuházáson kívül a községben folyó egyéb beruházásokról.
Zajlik egy regionális beruházás, az ivóvízminőség-javító program. Egyrészt a víz
minőségének javítására új tisztítóaknákat helyeznek el, másrészt a hálózat rekonstrukciója is
halad. Rohamos tempóval végzik a munkát, és hamarosan meg fog valósulni az, hogy a
későbbiekben a hálózatból folyó víz minősége is megfelelő lesz.
2016. áprilisában – húsvétkor – lesz jó minőségű ivóvíz a településen.
Jelenleg 7 ingatlan hőszigetelése, ablakcseréje folyik. Az általános iskolában, az idősek
klubjában, a konyhán, a politechnikai teremben, a közösségi háznál, a rehabilitációs
foglalkoztató üzemben, és a Bocskai utcai iskolánál. Jó ütemben haladnak, hamarosan be is
fejeződnek a munkák.
Egy szélesebb körű program is elindult az ivóvízminőség-javító program mellet, a DAREH
Társuláson belül. Ebből a pályázatból Bucsához legközelebb Szeghalmon létesült egy lerakó
üzem, és a cél az, hogy hosszú távon, jó minőségben, tartható áron nyújtson szolgáltatást a
hulladékszállítással kapcsolatosan. A regionális rendszerben a gyűjtést úgy képzelik el, hogy
minden lakáshoz szelektív hulladék gyűjtésére alkalmas edényt is kihelyeznek.
Ez a beruházás három megyét érint. 2016. január 1-jétől kezdődően indul a folyamat.
A település fejlesztési koncepciója kevésbé elrugaszkodott középtávú tervekkel kapcsolatban
folyik egy tervezési folyamat. Szükséges ez azért, mert a fejlesztések terén el fognak érni egy
új, egy fejlettebb települési infrastruktúra szintet, és nem tartja elképzelhetetlennek az, hogy a
pozitív földrajzi elhelyezkedést a vállalkozók ne tartanák előnynek. Erre készül ez a
dokumentáció.
Ebben a koncepcióban vállalható elgondolások vannak. A geotermális vonalon nincsenek
nagyon nagy elképzelések. Egy ipari terület kialakítása mindenképpen szükséges.
Nagyon fontos, az, hogy a munkahelyteremtésre valamilyen úton-módon mindent tegyenek
meg, egyfajta potenciális lehetőségként jelenjen meg a település.
Három megye határánál fekszik Bucsa, gondoljanak a Penny Logisztikai Központra, ami
Karcag mellett van, és milyen közel van ide. Reméli, hogy Bucsa község is felkerül arra a
térképre, ami a munkahely teremtés szempontjából előtérbe kerülhet. Jelenleg ugyan áll az
M4-s út építése, de már lehet hallani, és a hírekből is tudhatják, hogy a kormány meg fogja
valósítani ezt a tranzit szakaszt, és ez Bucsa községnek kedvező lehet.
A demográfiai adatok az elmúlt időben nagyon rossz mutatókkal bírnak. Felelősségteljesen,
vállalható célkitűzés mentjén próbálják a település fejlődését menedzselni.
Ennek a koncepciónak az elfogadásával nem rögtön fognak előrehaladni, de a koncepció
mindenkor irányt mutat a település fejlődésére.
Sokat volt szó a tavalyi évben a TOP-os forrásokról, aminek a keretében említésre került a
kerékpárút, ez 2017 évben kiírásra kerül. Ha megpályázzák, az biztosan nyerni is fog.
Ami még az idén kiírásra kerül a háziorvosi körzet, amit most vett át az önkormányzat az 1-es
körzet esetében.
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Az ingatlan felújításával kapcsolatosan a Belügyminisztériumhoz benyújtott pályázata van az
önkormányzatnak tartaléklistán.
Jelenleg helyettesítés útján látja el a feladatokat az önkormányzat. Háziorvosi szinten komoly
hiány van országos viszonylatban. Egy viszonylag kedvező támogatási lehetőség indult el az
idén, mert a minimum egy évre helyettesítésben működő háziorvosi praxisok esetében 5-6
millió forintos támogatásban részesítik azokat a háziorvosokat akik elvállalják a praxist.
Megkérdezte a jelenlévőket van-e még kérdés, hozzászólás?
Ha van még, akkor interaktívvá válhat a közmeghallgatás.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a közmeghallgatást 19,10 órakor bezárta.
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