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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-3/2011. iktatószám 

 

 

3. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 12-én 

(szerdán) délután 16,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, 

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Magyar László körjegyző, Zsombok Gyuláné pénzügyi főelőadó, Balázs 

Ferencné pénzügyi főelőadó 

 

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

munkatársakat Zsombok Gyuláné pénzügyi főmunkatársat, és Balázs Ferencné pénzügyi 

főelőadót, a körjegyzőt. 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

 

Napirendi pontok:  

 

1./ A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó 

Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás  

 Előadó: Kláricz János polgármester 

  

2./ Döntéshozatal delegálásról a DAREH Elnökségébe a Szeghalomi Kistérségből 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Döntéshozatal a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását 

célzó Önkormányzati Társulás által a szilárd hulladéklerakók rekultivációjára benyújtandó 

pályázat Bucsa községet érintő pályázati önerejéről, valamint a 2011. évi működési 

hozzájárulásról 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

4. Bejelentések 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 
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kiegészítése? Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, a napirendi pontokat elfogadásra 

javasolta.  

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi 

pontokat elfogadja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

 

 

1. napirendi pont: A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás  

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Délkelet-Alföld 

Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás 

képviseletére szóló felhatalmazást.  

 

Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

A DAREH Önkormányzati Társulásban az önkormányzatot a polgármester képviseli, 

akadályoztatása esetén az alpolgármester Faluházi Sándor. Továbbá szükség van még egy 

személy képviselő kijelölésére, akit akkor bíznak meg, ha mindkettőjük akadályoztatva van.  

 

Javasolta, hogy ez a személy Biró Endre képviselő legyen. 

 

Biró Endre képviselő: Megköszönte, és elfogadta a megbízatást. 

 

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek a napirendi 

ponttal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése? 

Mivel több kérdés és kiegészítés nem volt, szavazást rendelt el. 

Felolvasta  a határozati javaslatot.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a határozati 

javaslattal egyetért.  

 

Biró Endre bejelentette személyes érintettségét, és ez miatt a szavazástól tartózkodott.  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással 

elfogadja a határozati javaslatot. 

 

3/2011.(01.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó 

Önkormányzati Társulás képviseletére felhatalmazás 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kláricz János 

polgármestert, hogy a Taggyűlésében képviselje, akadályoztatása esetén helyettesítésére 

Faluházi Sándor alpolgármestert hatalmazza fel.  

Mindkettőjük akadályoztatása esetében Biró Endre testületi tag megbízó felhatalmazói 

levél birtokában képviselje a települést a DAREH Taggyűlésben. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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2. napirendi pont: Döntéshozatal delegálásról a DAREH Elnökségébe a Szeghalomi 

Kistérségből 

 

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

delegálásról a DAREH Elnökségébe a Szeghalomi Kistérségből. 

 

Az előterjesztést a képviselők írásban megkapták.  

 

Ismertette a határozati javaslatot. Elmondta, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 

Társulási Tanácsa Elnökségébe a Szeghalomi Kistérségből Pap Tibort, Dévaványa város 

polgármesterét, hét helyettesként Molnár Sándort Vésztő polgármesterét, és Bere Károlyt 

Füzesgyarmat polgármesterét választották. 

Ezzel a döntéssel kell Bucsa Község Önkormányzatának is egyetértenie. 

 

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés és hozzászólás? 

Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Felolvasta a határozati javaslatot.  

 

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a 

határozati javaslattal, miszerint a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 

DAREH Elnökségébe a Szeghalomi Kistérségből tagként Pap Tibort (Dévaványa 

polgármestere), két helyettesként Molnár Sándort (Vésztő polgármestere) és Bere Károlyt 

(Füzesgyarmat polgármestere) megválasztja. 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:   

 

4/2011.(01.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Döntéshozatal delegálásról a DAREH Elnökségébe  

a Szeghalomi Kistérségből 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szeghalom 

Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a DAREH Elnökségébe a Szeghalomi 

Kistérségből tagként Pap Tibort (Dévaványa polgármestere), két helyettesként Molnár 

Sándort (Vésztő polgármestere) és Bere Károlyt (Füzesgyarmat polgármestere) 

megválasztotta. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3./ napirendi pont: Döntéshozatal a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 

Rendszer Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás által a szilárd hulladéklerakók 

rekultivációjára benyújtandó pályázat Bucsa községet érintő pályázati önerejéről, 

valamint a 2011. évi működési hozzájárulásról 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a döntéshozatalt a 

Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását célzó 
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Önkormányzati Társulás által a szilárd hulladéklerakók rekultivációjára benyújtandó pályázat 

Bucsa községet érintő pályázati önerejéről, valamint a 2011. évi működési hozzájárulásról. 

 

A képviselők az előterjesztést írásban megkapták.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdése, 

hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendelt el.  

Felolvasta a határozati javaslatot.  

Kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja, 

hogy a képviselő-testület a DAREH Önkormányzati Társulás által folyamatban lévő KEOP-

7.2.3.0. pályázat és a társulás működéséhez szükséges lakossági hozzájárulások az alábbi 

összegben határozza meg, és a 2011. évi költségvetésében forrás biztosít rá.  

1./ Bucsa községet érintő önerő része 85.- Ft/ lakos, azaz 226.100 Ft, melyet az önkormányzat 

a 2011. évi költségvetésében előirányoz.  

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Működési hozzájárulásként 

45.- Ft/lakos, azaz 119.700 Ft.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

5/2011.(01.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 

Döntéshozatal a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 

Létrehozását célzó Önkormányzati Társulás által a szilárd hulladéklerakók 

rekultivációjára benyújtandó pályázat Bucsa községet érintő pályázati önerejéről, 

valamint a 2011. évi működési hozzájárulásról 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DAREH Önkormányzati Társulás 

által folyamatban lévő KEOP-7.1.1.1. pályázat és a társulás működéséhez szükséges 

lakossági hozzájárulást az alábbi összegben határozza meg, és a 2011. évi 

költségvetésében forrást biztosít rá.  

1./ Bucsa községet érintő önerő része 85.- Ft/lakos, azaz 226.100 Ft, melyet az 

önkormányzat a 2011. évi költségvetésében előirányoz.  

2./ Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Működési 

hozzájárulásként 45.- Ft/lakos, azaz 119.700 Ft-ot biztosít. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem  

 

 

Bejelentések:  

 

Biró Endre képviselő: A községben árusítást folytató mozgó árusokkal kapcsolatosan szólt. 

Meglátása szerint a mozgóárusok, úgy a Family-s jégkrémet árusító autót működtető cég sem 

ad nyugtát, vagy számlát. Véleménye szerint ezeknek a mozgó árusítást folytató cégeknek is 

kellene adni nyugtát, vagy számlát, illetve iparűzési adót is kellene fizetnie az önkormányzat 

részére.  

  

Dr. Magyar László körjegyző: A mozgó árusok rendelkeznek a mozgó árusításhoz szükséges 

engedéllyel. A szektorsemlegesség nem engedi meg, hogy akár melyik árust a községből 

kitiltsák. Azt lehet megtenni, hogy korlátozza az önkormányzat az árusítás idejét, vagy 
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módját. A jegyző nem állíthat meg járművet, nem is vásárolt pl. a Family-s autónál, így nem 

tudja, hogy az ad-e számlát, vagy nyugtát vagy nem ad. Ennek ellenőrzése a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal feladata. Annak azonban nincs ellene, hogy iparűzési adót fizessenek. A helyi 

adó rendeletet ennek megfelelően lehetne módosítani.  

 

Biró Endre képviselő: Szeretné, ha meg tudnák védeni a helyi kereskedőket, hiszen nekik 

lesz több a bevételük, akik viszont a bevételük után fizetik az iparűzési adót az 

önkormányzatnak.  

A tollat felvásárló autó községben való megjelenése sem kívánatos, jó lenne, ha a rendőrök 

nem engednék meg hogy járják a községet, ugyanis nem biztos, hogy a tollfelvásárlási céllal 

jönnek a községben.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: A rendőrrel együtt tud csak intézkedni, a rendőr állíthatja meg 

az autót. Ha nincs meg a működési engedélye a mozgóbolt településen üzemeltetésére, akkor 

feljelentést tehet. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolta, hogy az adórendelet módosítását készítsék el, hozzák 

a testület elé megtárgyalásra. 

 

Biró Endre képviselő: Az adórendelet módosításával egyetért, és kéri.  

 

A képviselő-testület rövid megbeszélést tartott a mozgóárusítás szabálytalanságaival 

kapcsolatosan.  

 

Juhász Sándor képviselő: Kérte, hogy egyeztessenek a képviselők és a polgármester a fogadó 

óráikkal kapcsolatosan.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetértett, és elmondta, hogy a maga részéről a polgármesteri 

fogadóórát hétfői napon, délutánra tervezte.  

Kérte a képviselőket is, hogy gondolkodjanak el a képviselői fogadóórák idejéről.  

 

A képviselők rövid megbeszélést tartottak a képviselői fogadó órák rendszerességéről, 

helyéről, idejéről.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a maga részéről, mint háziorvos nem tud részt 

venni a fogadó órák megtartásában. A lakossággal napi szintű kapcsolata van, sokszor 

elmondják gondjaikat a betegségük mellett. Továbbá a hét három napján, hétfőn szerdán és 

pénteken este is van rendelése. Továbbképzéseken is részt kell vennie, és akkor helyettesítő 

háziorvos látja el a munkáját, amit viszont vissza is kell hogy helyettesítsen. 

 

Kláricz János polgármester: A fogadó órák hirdetéséhez kell még megtalálni azt a felületet, 

ahol a lakosságot fogják tájékozatni.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Jelzésként szeretné elmondani, hogy a Béke utca végén nem 

lehet a vizet levezetni, kéri hogy nézzék meg az önkormányzat részéről a műszaki 

ügyintézők.  

Utcákban lenne olyan igény, hogy összegyűjtenék a pénzt, és fele-fele arányban az 

önkormányzattal összefogással zúzott követ vásárolnának az kocsiút feltöltéséhez.  
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A Ságvári utca 1. számnál lett egy csapadékvíz átvezető kis csatorna ásva, valószínű hogy 

annyira megkelt a föld ahogy meg lett forgatva, hogy jó lenne mart aszfalttal letakarni.  

 

Jelezte, hogy az Árpád sor 6. szám alatti szociális bérlakásnál kérték a közkifolyó 

visszaállítását. Elmondta, hogy a közkifolyó visszaállítása nagyobb költséggel jár, mint ha az 

udvaron létesítenének egy kerti csapot, ahonnan az ivóvízvételi lehetőséget a lakók meg 

tudnák oldani.  

 

A Kulturális Bizottság figyelmébe ajánlaná, hogy a községben legyen szemétgyűjtés.  

 

Az általános iskolánál a Ságvári utcai részen az iskola épület tövén majdnem mindig áll a víz.  

Meg kellene ettől óvni az iskola épületét, oda kellene erre figyelni.  

 

Kláricz János polgármester: Január 24-től lesznek közhasznú foglalkoztatottak, és akkor már 

tudnak embereket odaküldeni a víz levezetésére.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Elmondta, hogy a Kossuth utcán a 80. házszámtól vagy el van 

dugulva a betonáteresz, vagy nincs is csatorna. A Kossuth u. 78. házszámmal szembe át is 

lett vágva az út, hogy a vizet le tudják vezetni.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy voltak kint a Kossuth utcán helyszíni szemlét 

tartottak, és megállapították, hogy a Kossuth u. 103. szám alatti telket az önkormányzatnak 

meg kellene vennie, és ott egy átmeneti víztározót és elvezetést lehetne biztosítani.  

Annyi víz van ott, hogy állandóan folyik egy csövön, biztosan nem fogy el akár egy év alatt 

sem. Elmondta, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat is levélben kereste fel, 

hogy kapacitásával, és szakmai segítségével együttműködéssel a csatornák tisztításában részt 

vállalnának.  

Elmondta, hogy hamarosan megkezdődik a rövid távú foglalkoztatás, hetente fognak a 

dolgozók cserélődni, és 8 órában fognak munkát végezni.  

Az utcákban lévő utakról ahol megállt a víz, le kellene vezetni a vizet és utána feltölteni 

azokat a kátyúkat, amelyek állandóan csak mélyülnek.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: Elmondta, hogy belvizes időszakban a nagyon rossz állapotú 

házakat, és akár a Kossuth u. 103. szám alatti házat is életveszélyessé lehet nyilvánítani, és 

akár le is lehet bontatni.  

 

Biró Endre képviselő: Elmondta, hogy a településrendezési tervben szabályozni kellene, 

hogy mélyebb területen ne lehessen építeni házat.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: A Kossuth utca 78. házszámnál is ez a helyzet. Sajnos volt 10 

év amikor száraz időszak volt, most pedig esős időszak van, és mindenhol telítődött a föld, a 

vizet el kell vezetni.  

 

A képviselő-testület megbeszélte, hogy a községnek mely területén hogyan helyezkednek el 

árkok, vízelvezető csatornák. Hova kellene még ilyen csatornát építeni, illetve milyen 

megoldások lennének arra, hogy a víz ne álljon meg a lakóépületek között, hanem le lehessen 

vezetni a mélyebb részekre.  
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Biró Endre képviselő: Kérte, hogy a Bucsa, Dózsa Gy. u. 25. szám alatti lakóház az 

önkormányzaté, annak a háznak olyan szép motívum van az oromzatán, amit szeretne 

megmenteni.  

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy érkezett egy kérés a CSALI 

Horgászegyesülettől. Egyrészt elmondják a levélben, hogy a későbbiekben részt kívánnak 

vállalni a horgásztó működtetésében, de sajnos kevésbé tudnak részt vállalni a tó 

karbantartására. Ezért kérik, ha az önkormányzat meghirdeti a tó melletti büfé működtetését, 

akkor úgy írják ki, hogy azon túl, hogy a presszót üzemeltetésre kiírja az önkormányzat a tó 

üzemeltetését és karbantartását is vegyék hozzá.  

 

Dr.Magyar László körjegyző: Annak nincs akadálya, hogy az önkormányzat együtt írja ki a 

tóparti presszó és a horgásztó működtetését. Az önkormányzatnak nem lehet nagyobb a 

bevétele, mint amennyit a horgásztóra fordít. Ez a pályázatban vállalt nonprofit üzemeltetés 

kitétele.  

 

Kláricz János polgármester: Volt már érdeklődő, és a későbbiekben is lesz, gondolja, hogy 

meg fognak egyezni a jelentkező üzemeltetést vállalóval.  

 

Biró Endre képviselő: Véleménye szerint nincs jó helyen a piac, és a busz végállomás.  

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: A Kossuth utcán az általános iskolával szembeni portát jó 

lenne az önkormányzatnak megvásárolni.  

Sajnos vannak súlyos esetek, legutóbb is a mentő helikopter erre a portára szállt le. Ilyen 

esetekben kevés hely van a községben ahová pl. a helikopter leszállhat.  

 

Kláricz János polgármester: Véleménye szerint meggondolandó, hogy el kell-e a mostani 

helyéről vinni a piachelyet. Nincs az jól kihasználva, lebetonozva, lefedve. Nem kellene oda 

kocsikkal is beállni.  

 

Dr. Magyar László körjegyző: Véleménye szerint legyen egy ötletelés majd arra, hogy 

hogyan alakítsák a település arculatát, s a rendezési tervben kell ezeket az ötleteket átvezetni.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy még január hónapban írják ki a pályázatot a 

tóparti presszó és a horgásztó üzemeltetésére, karbantartására.  

Javasolja, hogy együttműködésbe legyen majd a bérlő a CSALI Horgászegyesülettel.  

 

A képviselők röviden megbeszélték a horgásztó üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket.  

 

Elmondta, hogy szeretné még megbeszélni a képviselőkkel, hogy a Bucsa, Kossuth tér 5. 

szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdon. Több helyről is érkezett már megkeresés, hogy 

mi az önkormányzat szándéka ezzel az épülettel, ki adnák-e bérbe? Ha nem merül fel annál 

fontosabb dolog, akkor megérné, hogy kiadná az önkormányzat. Volt több érdeklődő, a 

javaslata az, hogy bucsai fiatal párnak adják ki a lakást.  

Kéri a képviselőket, hogy hatalmazzák fel azzal a joggal, hogy eldöntse, hogy ki részére adja 

ki a lakást.  

A képviselők megbeszélték, és egyetértettek a polgármester által elmondottakkal.  
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Kláricz János polgármester: Mivel az ülésre vonatkozóan több napirendi pont nem volt, 

megköszönte a részvételt és az ülést 17,00 órakor bezárta.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

   

   Kláricz János                                                         Dr.  Magyar László  

    polgármester                                                              körjegyző  

 

 

 

 

     Komroczkiné Nagy Edit 

         jegyzőkönyvvezető  

 

 


