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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-34/2011. iktatószám 

 

34. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

   

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-én 

(hétfőn) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.  

 

Az ülés helye: Bucsa, 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. 

 

Meghívottak: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes 

 

Lakosság részéről: 1 fő 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent képviselőt, Dr. 

Nagy Éva megbízott körjegyző helyettest. 

 

Megállapította, hogy a nyilvános ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van. 

 

Ezzel a nyilvános ülést megnyitotta.  

 

Ismertette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

 

Napirendi pontok: 

 1./ Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló önkormányzati 

rendeletének elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Bucsa Község szennyvízberuházásával kapcsolatosan, a KEOP 7.1.0 pályázat előkészítési 

szakaszában a tervezői feladatok ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívás elfogadása, ajánlattevők felkérése 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

Javasolta a napirendi pontok közé felvételre negyedik napirendi pontként, az önkormányzat 

tulajdonában lévő a bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 ha területű, szántó művelési ágú 

306,52 Ak értékű mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásra történő kijelölése 
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Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdése, 

kiegészítése?  

 

Mivel kérdés, és hozzászólás nem volt, a kiegészített napirendi pontokat elfogadásra 

javasolta.  

 

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

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendeletének elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Közbeszerzési 

Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet elfogadását.  

Az önkormányzatnak a jelenleg hatályban lévő Közbeszerzési Szabályzatát rendelettel 

fogadták el, így azt szintén rendelettel lehet hatályon kívül helyezni. Erről szól a napirendi 

pont, és az ezt követő napirendi pontban pedig elfogadnák az új Közbeszerzési Szabályzatot. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Tájékoztatta a képviselőket, hogy szükségessé 

vált a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálása a KEOP-7.1.0 kódszámú pályázat kapcsán. A 

módosításokat szem előtt tartva arra jutottak, hogy célszerű egy új szabályzatot alkotni, és az 

önkormányzat közbeszerzési szabályzatát hatályon kívül helyezni.  

Ezért javasolta, hogy a képviselő-testület a korábbi rendeleti formában megalkotott 

szabályzatot helyezze hatályon kívül és az új Közbeszerzési Szabályzatot a következő 

napirendi pontban képviselő-testületi határozattal elfogadni szíveskedjenek. Ha ez a 

szabályzat később módosításra kerülne, akkor sokkal egyszerűbb azt, mint szabályzatot 

módosítani.  

 

Juhász Sándor képviselő: A Gazdasági Bizottság a képviselő-testület felé elfogadásra 

javasolja Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hatályon kívül helyezését.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat.  

Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdés, hozzászólása?  

Mivel kérdés és hozzászólás nem volt, szavazást rendel el.  

 

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

önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

18/2011.(VIII.23.) önkormányzati rendelet 

 a Közbeszerzési Szabályzatról 

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról 

szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. §. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján az alábbi 

rendeletet alkotja: 
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1.§. 

 

(1)  Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010.(II.11.) sz. rendelete e 

rendelet hatályba lépésével hatályát veszti. 

 

2.§ 

 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő 

napon hatályát veszti. 

 

Bucsa, 2011. augusztus 22. 

 

 

          Kláricz János                                                                       Dr. Nagy Éva  

          polgármester                                                             megbízott körjegyző helyettes                                                                                                        

                                                                                                          

 

Kihirdetésre került: Bucsa, 2011. augusztus 23. 

                                                                                                    Dr. Nagy Éva 

                                                                                             megbízott körjegyző helyettes 

  

 

 

2. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

elfogadása 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot Bucsa Község 

Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadását. Az anyagot a képviselők írásban 

megkapták. A Szabályzatot a KEOP-7.1.0. pályázati konstrukció szerint készítették el.  A 

Közbeszerzési Szabályzatot a Gazdasági Bizottság is tárgyalta, kérte Juhász Sándort, a 

bizottság elnökét, hogy szíveskedjen tájékoztatást adni a Gazdasági Bizottság véleményéről.  

Ez a Közbeszerzési Szabályzat már a jelenleg hatályos és az első félévben többször 

módosított Közbeszerzési Törvény alapján lett elkészítve, és ugyanúgy tartalmaz 

döntőbizottságot, ugyanolyan feltételekkel.  

 

Juhász Sándor elnök: A Gazdasági Bizottság a Közbeszerzési Szabályzatot a Képviselő-

testület felé elfogadásra javasolja. 

 

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

hozzászólása?  

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

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

Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.  

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
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113/2011.(08.22.) Képviselő-testületi határozat 

Bucsa Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzatot az e 

határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerint fogadja el. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

3. napirendi pont: Bucsa Község szennyvízberuházásával kapcsolatosan, a KEOP 

7.1.0./11-2011-0004 pályázat előkészítési szakaszában a tervezői feladatok ellátásának 

biztosítására közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása, ajánlattevők felkérése 

  

Kláricz János polgármester: A KEOP 7.1.0./11-2011-0004 szennyvíz pályázat előkészítési 

szakaszában a tervezői feladatok ellátására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Az ajánlati felhívás dokumentációja elkészült, a felhívás szerinti dokumentációt a képviselő-

testületnek el kell fogadnia, és az ajánlattevőket kell felkérnie. 

A Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet. Megkérdezte a bizottság véleményét.  

 

Juhász Sándor elnök: A Gazdasági Bizottság az ajánlati felhívást a képviselő-testület felé 

elfogadásra javasolja.  

 

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

hozzászólása?  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Kérte, hogy az ajánlattételi felhívásban a határidőket majd 

pontosítsák a megfogalmazásokhoz. 

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Miután az ajánlattételi felhívás megérkezett az 

önkormányzathoz, akkor derült ki, hogy a Közbeszerzési Szabályzat rendeleti formában van 

hatályba, és most a hatályon kívül helyezés és az, hogy életbe lépjen az új Közbeszerzési 

Szabályzat, néhány időpont módosítást von maga után, de ezt a közbeszerzést lefolytató 

céggel egyeztette is.  

 

Kláricz János polgármester: Javasolta a következő három ajánlattévő felkérését.  

 

1./ AQUA-VITA KÖZMŰ Kft 

1023 Budapest, Mecset u. 10-12. 

Ujváry István ügyvezető igazgató 

2./ KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 

5700 Gyula, Nagyvárad út. 54. Pf.42. 

Dr. Puskás János ügyvezető 

3./ ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. 

5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca.21. 

Erdész Béla ügyvezető 

 

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

szennyvízberuházásával kapcsolatosan, a KEOP 7.1.0/11-2011-0004 pályázat előkészítési 

szakaszában a tervezői feladatok ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás ajánlati 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 
 

114/2011.(08.22.) Képviselő-testületi határozat 

 Bucsa Község szennyvízberuházásával kapcsolatosan,  

a KEOP 7.1.0/11-2011-0004 pályázat előkészítési szakaszában a tervezői feladatok 

ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadása,  

ajánlattevők felkérése  

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az e határozat 1. sz. 

mellékleteként csatolt ajánlati felhívás alapján közbeszerzési eljárást indít a „Bucsa 

Község szennyvízberuházása” projekt tervezési feladatainak ellátása biztosítására. 

Felkéri a következő ajánlattevőket ajánlataik megtételére: 

1./ AQUA-VITA KÖZMŰ Kft, 1023 Budapest, Mecset u. 10-12.  

Ujváry István ügyvezető igazgató 

2./ KÖVITE-PLUSZ Mérnöki, Tervező és Szolgáltató Kft. 

5700 Gyula, Nagyvárad út. 54. Pf.42. 

Dr. Puskás János ügyvezető 

3./ ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató Kft. 

5700 Gyula, Munkácsy Mihály utca.21. 

Erdész Béla ügyvezető 

Felhatalmazza a Polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos 

teendők ellátására.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: Értelem szerint 

 

     

4. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő 0243 hrsz.-ú szántó földterület 

haszonbérbe adásával kapcsolatos „Ajánlattételi felhívás”-sal kapcsolatos döntés 

meghozatala 

 

Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a 96/2011.(06.27.) sz 

határozattal kiírt, önkormányzat tulajdonában lévő 0243 hrsz.-ú szántó földterület 

haszonbérbe adásával kapcsolatos „Ajánlattételi felhívás”-ra a megadott határidőig nem 

érkezett ajánlat, így javasolja, hogy a képviselő-testület a felhívást nyilvánítsa 

eredménytelennek. 

Javasolja továbbá, hogy változatlan feltételekkel újra írja ki a képviselő-testület a Felhívást.  

A képviselők jóváhagyólag egyetértettek.  

Kérte a képviselőket, hogy először az eredménytelenné nyilvánításról hozzák meg a 

határozatot.  

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

115/2011.(08.22.) Képviselő-testületi határozat 

A bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 ha területű, szántó művelési ágú  

306,52 Ak értékű mezőgazdasági földterület haszonbérbe adása 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2011.(06.27.) sz KT határozatával 

kiírt „Ajánlattételi felhívás”-t eredménytelennek nyilvánítja, mivel a felhívásban 

meghatározott határidőn belül ajánlat nem érkezett.    

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy hozzanak döntést az újabb 

„Ajánlattételi felhívás”-ról, újabb határidőkkel, azaz az ajánlatok beadási határideje 2011. 

szeptember 7.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Megkérdezte, hogy mibe került most az önkormányzatnak az, hogy 

művelik a földterületet.  

 

Kláricz János polgármester: A földterületet feketén kell tartani, és az üzemanyag árában ezt 

elvégezték az önkormányzatnak. Nem gondolja, hogy az idén az önkormányzat saját 

művelésébe vegye a területet, inkább javasolja a bérbeadást.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Később, ha már jobban kitisztul a helyzet, a 

munkanélküliség milyen méreteket ölt, illetve a közmunkaprogram hogyan fog változni, akár 

a kapás növényekkel is be lehetne vetni, és művelni.  

Az iskola mögött akár tanuló keret is lehetne létesíteni az iskolásoknak.  

 

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

hozzászólása?  

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

 

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

hogy a bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 ha területű, szántó művelési ágú 306,52 Ak 

értékű mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásra történő kijelölését. 

 

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

tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:  

 

116/2011.(08.22.) Képviselő-testületi határozat 

 A bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 ha területű, szántó művelési ágú  

306,52 Ak értékű mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásra történő kijelölése 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdoni 

hányadában álló forgalomképes mezőgazdasági ingatlanját haszonbérbe adásra kijelöli a 

bucsai külterület 0243 hrsz.-ú 16,1973 területű, szántó művelési ágú 306,52 Ak értékű 

mezőgazdasági földterület haszonbérbe adásra történő kijelöli. 

Felhatalmazza a Polgármestert a hirdetményi közzétételre. 

Az ajánlatok beérkezését követően a képviselő-testület dönt az ajánlat elfogadásáról. A 

képviselő-testület a döntését az ajánlat önkormányzathoz történő megérkezését követő 

legközelebbi ülésén, de legkésőbb 60 napon belül meghozza.  

A polgármester az önkormányzat képviseletében az ajánlat tételt elfogadó képviselő-

testületi határozata alapján földhaszonbérleti szerződést köt.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: 2011. szeptember 7 és azt követő 60 nap 

 

Kláricz János polgármester: Koch Mátyás jelenlévő személlyel kapcsolatosan szeretne 

tájékoztatást adni a képviselőknek, mivel olyan problémája van, hogy a jelenlegi ingatanból, 

ahol elbérlőként lakik ki kell költöznie, és nincs hol laknia.  

 

Megkérdezte a jelenlévőt, hogy kér-e az ügyében zárt ülés elrendelését.  

 

Koch Mátyás: Nem kérek zárt ülés elrendelését.  
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Kláricz János polgármester: Koch Mátyás többszöri kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 

hogy részére a lakhatására az önkormányzat biztosítson ingatlant.  

Jelenleg nincs olyan szociális lakása az önkormányzatnak, amit ilyen szorult szociális 

helyzetben az önkormányzat biztosítani tudná. Jelenleg ami szociális lakások lennének, nem 

lakhatóak az évek folyamán el nem végzett karbantartások miatt. 

A kérelmező albérletet is próbált keresni, de nem talált megfelelőt.  

 

Azok az ingatlanok, amelyeket jelenleg is használnak családok a későbbiekben szeretne az 

önkormányzat a rendeltetésének megfelelően hasznosítani.  

Azok a szolgálati lakások, amelyek üresek azokat is úgy szeretné az önkormányzat bérbe 

adni, illetve szolgálati lakásként biztosítani, akiknek családjuk van, illetve akiket valamilyen 

céllal itt tartanának a községben.  

 

Koch Mátyás: Elmondta, hogy sajnos nem talált albérletet, le van százalékolva, hitelt nem kap 

pénzintézettől, de törleszteni sem tudná. 

 

Juhász Sándor képviselő: Elmondta, hogy tudna segítséget nyújtani, keresni fog valamilyen 

lehetőséget a mozgáskorlátozottak egyesületének elnökeként.  

 

A képviselők rövid megbeszélést tartottak az ügyben, olyan lehetőségeket keresve, amivel a 

kérelmező lakásproblémáját, albérlet keresését, lakásvásárlását segíteni tudnák.  

 

Kláricz János polgármester: Csak átmeneti megoldásként tudná felajánlani a Kossuth utcai 

ingatlant, amiből hamarosan kiköltözik az ott lakó.  

Juhász Sándorral folyamatosan tartanák a kapcsolatot arról, hogy sikerül-e ingatlanhoz jutnia 

a kérelmezőnek. 

Ha a képviselő-testület sem látja annak akadályát, akkor egy fél éves szerződéssel javasolná 

Koch Mátyásnak a Kossuth u. 65. szám alatti ingatlan bérbeadását.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: Felvetette, hogy a Tájház az Akácos után nincs a legjobb 

helyen, és is a legalkalmasabb, javasolná annak áthelyezését, pl. a Petőfi utcára, és azt a lakás 

szociális bérlakásként hasznosítani.  

 

Biró Endre képviselő: Az önkormányzat és a Kézműves Egyesület között van 

Együttműködési Megállapodás a Tájház használatára, ott van a székhelye is, ezt kellene 

módosítani a Petőfi utcai lakás részének használatára. 

 

Kláricz János polgármester: Elmondta, hogy nagyon sok probléma van a községben a kóbor 

kutyákkal. Javasolta, hogy a képviselő-testület előbb utóbb keressen megoldást arra, hogy 

alkalmazzon mezőőrt, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik. Ezt a személyt 

felszerelhetnék a befogáshoz megfelelő eszközökkel. 

Erre a státuszra éves szinten önkormányzatonként 350.000 Ft-ot lehet normatív támogatásként 

megigényelni. Mindenféleképpen fel fogja keresni a Bucsai Agrár Kft-t, és a gazdákat, hogy 

milyen ötletként üdvözítenék ezt a javaslatot. Továbbá javasolni fogja, hogy a három 

település közösen próbálja megoldani a problémát, fel fogja vetni a másik két polgármester 

asszonynak.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Nemcsak az a probléma már, hogy a kóbor 

kutyák az utcán vannak, hanem az is, hogy kóborolnak, a kapun belüli kutyákkal bandáznak, 

éjszaka ugatnak, az ott lakók nyugalma nem biztosított, ezt a lakosok folyamatosan jelzik.   
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Felvette a kapcsolatot az állatmenhelyekkel, de visszahívták, hogy nem tudják fogadni a 

kutyákat, mert a menhelyek telítettek. 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: Orosházán, Gyulán és Békéscsabán is vannak állatmenhelyek. 

A mezőőrök nagy segítségére lehetnének az önkormányzatoknak.  

 

Kláricz János polgármester: Látva a helyzetet, csak reméli, hogy olyan esetben helyezik a 

kutyát ilyen helyzetbe, akik már a saját megélhetésüket is alig tudják fedezni, nemhogy a 

kutyáét.  

 

Fenyődi Attila képviselő: Elmondta, hogy volt már próbálkozás mezőőrség felállítására, a 

legnagyobb földbérlők mind vadászok, nem igazán fog az önkormányzat partnerre lelni, mert 

a költségek kb kétmillió forint éves szinten. Együtt kell működni a vadásztársasággal, mert a 

terület bérelt terület. A vadász a belterületen nem tehet semmit.  

A vadásztársaság a rendőrséggel nagyon jó kapcsolatban vannak. Bármi történik, a rendőrség 

hamar rendelkezésre áll.  

 

Kláricz János polgármester: A mezőőri állást a három településnek közösen javasolná 

megoldani, és foglalkoztatni egy mezőőrt, akinek éves szinten az állami támogatás fedezné a 

bérét, ellátnák egy kismotorral, üzemanyagköltséggel.  

 

Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes: Az biztos, hogy nincs megoldva a kóbor 

kutyákkal kapcsolatos probléma, az önkormányzatnak nincs eszköze, nincs módja a 

befogásra. 

 

Kláricz  János polgármester: Ez nem olyan téma, amiből kívánságműsort lehet csinálni. Ha a 

képviselő-testületi tagok úgy látják, hogy a dolgot komplexen kell kezelni, akkor a mezőőri 

állás lehetőségét meg kell vizsgálni, és akár a külterületi csatornák állapotát is vizsgáltathatják 

ezzel a munkatárssal, így a mezőőrt több funkcióval is el lehet látni. 

 

Dr. Serester Zoltán képviselő: A mezőőrnek akár a kiskertlopásokat is meg lehetne előznie a 

rendszeres ellenőrzéssel, és járőrözéssel.  

 

Kláricz János polgármester: Sajnos több esetben fordul elő kiskertekben termelt zöldséglopás. 

 

Harmati Gyula képviselő: Mindenképpen örülne neki, ha létrejönne a mezőőri tevékenység, 

aki több mint mezőőr, de kevesebb mint rendőr. Addig kellene létrehozni, amíg az FVM 

rendelet hatályba van, mert sokat változnak a jogszabályok, nagy átalakítások vannak. Azt 

kellene kideríteni, hogy hogyan lehet kivetni ezt a hozzájárulást, adók módjára, vagy hogyan. 

Támogatná, örülne neki, ha lenne ilyen státusz, egy bucsai embert lehetne  foglalkoztatni, már 

annak visszatartó ereje lenne, hogy van ilyen státusz. 

 

A képviselők további beszélgetést folytattak a mezőőri feladatokról, a lehetőségekről. 

 

Kláricz János polgármester: Javasolja, hogy keressék meg annak lehetőségét, hogy egy 8 órás 

munkaerőt tudjanak foglalkoztatni ebben a státuszban.  

A munkaideje biztosan nem reggel 8 órától délután 17 óráig fog tartani.  

  

Fenyődi Attila képviselő: A rendőrség és a vadásztársak jó kapcsolatban vannak. A mezőőr és 

a vadászok között is jó kapcsolatnak kell lennie. 
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Biró Endre képviselő: Sajnos majd azt nem fogják látni a munkaidejével kapcsolatosan, mert 

azt nem látják, hogy hajnalban dolgozik a mezőőr, csak azt fogják látni, hogy nappal otthon 

van.  

 

Kláricz János polgármester: Először azt kell eldönteni, hogy az önkormányzat akar-e ilyen 

státuszt létrehozni. 

 

A képviselő-testület a későbbiekben kötetlen beszélgetést folytatott. 

 

Összefoglalva a testület a következő témákat említette a beszélgetések során:  

- a Petőfi utcában lévő ingatlannál a kertet, a területet rendezni kell, 

- az ingatlanban a későbbiekben, ha a feltételek kialakulnak rehabilitációs 

foglalkoztatásra lesz lehetőség, 

- A Bucsai Kézműves és Hagyományőrző Egyesület részére az önkormányzat a Tájház 

helyett a Petőfi utcai ingatlanban biztosít helyiséget, az önkormányzat és az egyesület 

közötti megállapodást e szerint módosítják, 

- A temetőben a sírok karbantartását az önkormányzatnak fel kellene vállalni, és 

kiajánlani a lakosságnak is.  

- Az Ady Endre utcán lévő lakásnál a tetőcserepeket meg kell igazítani 

- Az Árpád sor 6 szám alatti ingatlan megtekintésére sort kellene keríteni,  

- A szelektív hulladékgyűjtők ürítésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

 

Kláricz János polgármester: Mivel a nyilvános ülésen több napirendi pont nem volt, 

megköszönte a képviselők részvételét és az ülést 17,00 órakor bezárta. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

    Kláricz János                                                     Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                        megbízott körjegyző helyettes 
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               jegyzőkönyvvezető  


