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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

223-4/2013. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 1-jén 

(pénteken) este 18,00 órakor megtartott ülésről, mely 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

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

 

Bucsa Község Önkormányzata részéről:  

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

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

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, valamint Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.  

Ezzel az ülést megnyitotta.  

Javasolja a meghívóban kiadott napirendi pontot: 

 

Napirendi pontok: 

  

1./  Bucsa Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésével és pénzügyi helyzetével 

kapcsolatos tájékoztatás 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

2./ Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő projektjeiről („Bucsa Község 

szennyvízcsatornázása”KEOP-1.2.0/09-2012-0009 projektről, valamint a „Faluközpont 

hangsúlyossá tétele Bucsa községben című projektről), és 2013. évi terveiről 

 Előadó: Kláricz János polgármester 

 

3./ Közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása és megtárgyalása 

  

Kláricz János polgármester: Köszöntötte a Tisztelt megjelenteket a 2013. február 1-jére 

meghirdetett közmeghallgatáson.  

A meghívóban három napirendi pont szerepel, az első a 2013. évi költségvetésről szóló 

tájékoztató, a második napirendi pont a jelenleg folyamatban lévő szennyvízcsatorna hálózat 

létesítése pályázatról, a harmadik napirendi pont keretében pedig minden megjelent lakosnak 

lehetősége lesz kérdéseket, esetleg problémákat felvetni. 
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Az első napirendi pontot szeretné kiegészíteni a 2012 évben történt fejlesztésekről szóló 

beszámolóval. Örül, hogy a tavalyi évhez hasonló létszámban megjelentek a lakosok a mai 

közmeghallgatáson, és örül, hogy sokakat érdekel a település közügye. 

 

2012. évben indult útjára azaz új közfoglalkoztatási program, amelynek keretében az 

önkormányzatnak lehetősége nyílt arra, hogy különböző tervezett programelemekre 

közfoglalkoztatási bérekkel tudott az önkormányzat foglalkoztatásokat indítani. Ezek a 

programok lezárultak, és a napokban került be a Munkaügyi Központhoz a 2012. évi 

közfoglalkoztatásról készült beszámoló, és a visszajelzések szerint az egyik legjobban 

összekészített, legrészletesebb beszámolónak ítélték. 

Minden lakos számára látható volt az, hogy a községben igyekeztek a csatornák szakaszain a 

betonátereszek cseréjét elvégezni, takarítani, az anyagi lehetőségekhez mérten elvégezni. 

Az egyik legnagyobb program, a mezőgazdasági program keretében, ahol 16 fő 

foglalkoztatása történt meg, igyekezett az önkormányzat a lakosok számára is különböző 

csomagok formájában részesülhetett a megtermelt növényekből.  

2012. évben a közfoglalkoztatási programelemben hosszú távú foglalkoztatottak is voltak. 

Őket az önkormányzat kötelező feladatainak ellátására, vagy annak segítésére lehetett 

alkalmazni, úgy mint például a konyhán, vagy takarító személyzetként tudtak foglalkoztatni. 

 

A BUCSA-ÉP Kft-ben a 2010 évben elvégzett átalakítások azt eredményezték, hogy a kft a 

további működéséhez önkormányzati anyagi segítséget nem igényelt. Az idén már csekély 

mértékben képes volt arra, hogy tudta csökkenteni az önkormányzat felé fennálló adósságát, 

és remélik, hogy az idén már ezt nagyobb mértékben tudja megtenni. Az idei évben már 

Kertészsziget községben is végzi a kft a hulladékgyűjtési és szállítási tevékenységet.  

 

2012 évben el kellett kezdeni a falumegújítási pályázat kivitelezését. Egy pár kritika is érte 

ezen pályázat kapcsán az önkormányzatot. Ennek kivitelezése 90 %-ban megtörtént, a 

maradék 10 % a nyáron fog megvalósulni. Ennek a pályázatnak az eredményeként újult meg a 

köztéri park, a községháza nyílászáróinak cseréje, tetőfedése. Ennek a pályázatnak a 

keretében kerül elhelyezésre a parkban a három faház. Sokan kérdezték, hogy mi ezeknek a 

faházaknak a célja, azonban erre konkrét választ nem tud adni, magát a pályázatot még az 

előző vezetés írta. A későbbiekben az a terve, hogy ezek a faházak nem maradnak a parkban, 

fognak nekik funkciót keresni, de míg elszámolásra nem kerül a pályázat, nem elmozdíthatók 

a helyükről. Nagy erőfeszítés volt a park szintjének feltöltése, több hónapba került, és még 

hosszú időbe kerül az is, hogy szép pázsit legyen ott.  

2012 a kormány által indított nagy átalakítás éve volt. Több közigazgatási átalakítás történt, 

feladatok kerültek el az önkormányzattól, és kialakításra kerültek a járások. 2012 tavaszán 

először azzal szembesült Bucsa Község Önkormányzata, hogy az előzetes tervek szerint a 

község Gyomaendrődi járáshoz került, ez teljesen ésszerűtlen döntésnek tűnt. Az 

önkormányzat azonban megtette a szükséges lépéseket, és sikerült ésszerű mederbe terelni ezt 

a dolgot, és a község a Szeghalmi járáshoz került. Ecsegfalva azonban Gyomaendrődhöz 

került, így az eddig fenntartott hármas körjegyzőséget már nem lehet a továbbiakban 

fenntartani, de erről a későbbiekben fog még pár szót említeni.  

Már a tavalyi évben is sokszor tájékoztatta a lakosságot, és sokszor hallhatták azt, hogy az 

önkormányzatnak milyen komoly összegű  2006 évi belvíz támogatás visszafizetési 

kötelezettsége van a Magyar Államkincstár felé. 2011 évben elmondta, hogy a 2012-es évet 

látja arra megfelelőnek, hogy az átalakuló közigazgatási rendszernek, az átalakuló 

finanszírozási rendszernek lehet köszönni azt, hogy az önkormányzat 96 millió forint forrást 

tudott megszerezni – ez nem az adósságkonszolidációnak köszönhető, hanem egy másik 

forrásnak köszönhetően – és ebből helyt tudott állni az önkormányzat, és visszafizette 
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adósságát. Ez az összeg nagyon kemény „örökség”, és ezt bátran meri kijelenteni, bár nagyon 

sok kritikát megfogalmazott ez a történet, ami nagyon komoly munka árán, de most már mint 

egy régi ügyre tudnak visszatekinteni. Nagyon sok munkába került az, hogy kereste, kutatta 

azokat a csatornákat, hogy hol tud az önkormányzat partnereket bevonni ebbe az ügybe. Az 

előző vezetéssel ellentétben, nem ellenségként kívánta az államot kezelni, hanem partnerként 

szerette volna bevonni. Úgy gondolja, hogy ez a stratégia beigazolódott. Több csatornán és 

fórumon kellett ebben az ügyben lépni, de sikeres volt, az önkormányzat a 2006. évi belvizes 

tartozását letudta. Pallosként, tervezendő kiadásként már nem jelenik meg a költségvetésben. 

Azonban nem gondolja azt, hogy ennek a 96 millió forint visszafizetési kötelezettségnek ne 

lennének felelősei. Tájékoztat mindenkit, hogy az ügyben feljelentést kíván tenni, amelyben 

csak az ügy menete, a tények vannak vázolva, a nyomozóhatóságok fogják felgöngyölíteni ezt 

a szövevényes ügyet, konkrét személyi vonulata egyelőre ennek nincs. Ez nem fog egyik 

hónapról a másikra történni, de közmeghallgatáson fogja a lakosságot tájékoztatni.  

Az önkormányzatnak nem volt azonban elég a belvizes visszafizetési kötelezettség kezelése, 

még egy svájci frankos hitele, és folyószámla hitele is volt. Azonban a kormánynak 

köszönhetően az adósságkonszolidáció következtében ettől az adósságtól is megszabadult az 

önkormányzat. Ez a két összeg összesen 169 millió forint, amitől az önkormányzat 2012 

évben mentesült. Azzal, hogy az állam egy bizonyos csatornán keresztül, az önhibáján kívül 

hátrányos helyzetű települések támogatása címén segített az önkormányzatnak a belvizes 

adósság rendezésében, ezzel azt üzente, hogy ilyen szempontból a károsult nem az 

önkormányzat, hanem az állam, így nincs más lehetőség, mint az, hogy ez ügyben 

mindenféleképpen jogi lépéseket is kell tennie az önkormányzatnak.  

Erről a témáról részleteiben már nem beszélne, de vissza-vissza fog térni, amikor olyan 

információ születik, amit a lakossággal meg szeretne osztani.  

 

A továbbiakban a 2013. évi költségvetésről szeretné tájékoztatni a jelenlévőket.  

 

Az általános iskolai oktatást, és az óvodai nevelést törvényi szinten külön vette az állam és az 

iskolai oktatásban kívánta magára vállalni a feladatot, és a 3000 fő alatti településeken mind a 

fenntartást, mind a működtetést vállalta. Merte remélni az önkormányzat, hogy az oktatási 

intézményt, amit az eddigi években az önkormányzat a saját és egyéb bevételeiből 30 millió 

forinttal támogatott, valamennyi összeget visszakap az önkormányzat. Ezzel a dologgal 

nagyon gyorsan szembesülni kellett az önkormányzatnak, mert jóval bonyolultabb lett a 

finanszírozási rendszer, és nem lehet nyomon követni, hogy egyes források hogyan kerültek 

vissza az önkormányzathoz. A 2013. évi költségvetés tervezésekor közel 30 millió forint 

hiány mutatkozott, de azóta már nagyon sokat alakult. Hamarosan bizottsági ülés elé fog 

kerülni az anyag. Nagyon bíztak abban, hogy változni fog a finanszírozása, de nagyon sok 

problémával kellett megküzdeni. Egy gyors összehasonlítás két számadattal, az idei mérleg 

főösszeg 300 millió forintos nagyságrendű, míg a tavalyi mérleg főösszeg 600 millió forintos 

volt. Ebből az következik, hogy évről évre az önkormányzati forrásokat csökkentik, bár az 

eddigi években nem volt feladatcsökkenés, míg most az általános iskola kiszervezésével, és a 

járási hivatalok bizonyos feladatokat elvittek az önkormányzattól, így feladat csökkenés is 

volt, de így sincs egyenes arányban az, hogy mekkora forrást vontak el az önkormányzattól. 

Eddig körjegyzőségben működött a hivatal, ami azt jelentette, hogy a három település 

közösen foglalkoztatott szakembert. 2013. március 1-jétől közös önkormányzati hivatal fog 

kialakulni Kertészsziget községgel. Kertészszigettel csak akkor tud az önkormányzat közös 

önkormányzati hivatalt fenntartani, ha Kertészsziget ki tudja gazdálkodni a hivatali 

funkcióihoz szükséges anyagi forrást. Eddig sem volt ez másként, de most Kertészsziget 

helyzete még kilátástalanabb, mint Bucsa községé. Példáként említette, hogy Dévaványa 

Város Ecsegfalva Község Önkormányzatának egy fő hivatali dolgozó foglalkoztatását 
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ajánlotta ki, számításai szerint egy főt lehet kigazdálkodni, és még talán két fő 

részfoglalkoztatását gondolnák Dévaványán. A mostani finanszírozás a kistelepüléseket abba 

az irányba akarja kényszeríteni, hogy a városok vegyék magukra ezeket a terheket. Bucsa 

község köztes állapotban van, mert nem kötelezné a községet az, hogy ide csatoljanak egy 

települést, de Bucsa községnek is kedvező az, hogy együttműködésben lát el egy feladatot.  

A 2013 évi költségvetést 2013. február 15. napjáig kell a nyilvános testületi ülésen 

beterjeszteni és 2013. március 15. napjáig kell elfogadni.  

Az önkormányzatnál az intézmények struktúrája úgy változott, hogy az iskola teljes 

mértékben távozott az önkormányzat feladatai közül, úgy szakmai szinten, mint az épület 

fenntartását illetőleg. Ami kötelező feladatként megmaradt az önkormányzatnak, az az óvodai 

nevelés és a közétkeztetés biztosítása. A hivatal, a temető, a piac fenntartása, valamint a 

közművelődési feladatok ellátása.  

A járási székhely szerint a bucsai hivatal feladatai 30 %-kal csökkentek, azonban a 

valóságban ez nem így érezhető, mert az éves ügyiratforgalom a három településen 

meghaladja a kilencezret, az elkerült ügyirat alig éri el a kétszázat. Ez a számszaki adat tehát 

bizonyítja, hogy közelében sincs a 30 %-nak. Valószínűleg ebből adódik az alapvető 

forráshiánya is az önkormányzatnak. Ígéretet kapott az önkormányzat, hogy még lesznek 

tárgyalások a költségvetést illetően, de mindenképpen olyan költségvetést kell elfogadni, 

amely megfelelő mérleget mutat. 

A közmunka program az idén is be fog indulni, és sikerült egy közel 50 %-os létszám 

növekedést kiharcolni a Munkaügyi Központnál, bár még ezzel kapcsolatosan a szerződések 

nem kerültek megkötésre. Előre láthatólag a településen 90 főt tudnak majd foglalkoztatni 

2013. december 31-ig tartó szerződésekkel. A programelemek hasonlóak lesznek mint tavaly, 

lesz mezőgazdasági program és a közút, a belvíz elvezető csatornák karbantartása. Lesz egy 

olyan szolgáltatás is, amely idősek, nagycsaládok számára egy szociális szolgáltatást jelent, 

nem helyettesítve az idősek klubja szolgáltatásait, hanem azzal párhuzamosan működne. 

Fűnyírást jelentene, segítségnyújtást, bevásárlást és természetesen térítés mentesen, egy fő 

koordinátorral és öt főt a gyakorlati munkára történő foglalkoztatással.  

 

A továbbiakban a szennyvízberuházással kapcsolatosan szeretne tájékoztatást adni a 

jelenlévőknek.  

2012 évben a képviselő-testület és a lakosok is úgy döntöttek, hogy szeretnék megvalósítani a 

településen a szennyvízberuházást. Már akkor is említette, hogy csak nagy összefogással lehet 

leszervezni azt, hogy a lakosok 70 % fölötti része jelezze szándékát, hogy szeretne a 

kiépítendő szennyvízcsatorna hálózatra csatlakozni. Bucsa településen sikerült egy körben ezt 

a szervező munkát elvégezni. Akkor beindították a pályázatot, amely a megvalósításra 

jelentené a forrást. A pályázatot el is fogadták, a település nettó összegben 1,3 milliárd forint 

támogatást állapítottak meg, amely összegnek 80 %-át támogatja az Európai unió. 

Ebből a pénzből kell eljutni oda, hogy megépüljön a szennyvíztisztító és a csatornahálózat, 

amire a lakosok rácsatlakozhatnak.  

Szeretné hangsúlyozni, hogy a szomszéd településen már öt éve elkezdték fizetni a 

szennyvízberuházás hozzájárulást és még csak most fogják építeni a szennyvízcsatorna 

hálózatot. Bucsa községben egy éve kezdték el a lakosok a hozzájárulást fizetni. Örül, hogy 

jókor, jó helyen voltak, és a jó csapattal dolgoztak, mert rövid idő alatt jutott el az 

önkormányzat idáig, és ha most tudják azokat a feltételeket biztosítani, ami a kivitelezéshez 

szükséges, akkor 2015. január 1-jére 70 %-os rákötéseknek kell lennie. Ha ebből indulnak ki, 

és elkezdenek számolni visszafelé, akkor most ott tartanak, hogy a projektszereplőket kell 

kiválasztani. Biztos benne, hogy ebben az évben túl lesz azon az önkormányzat, hogy ki fogja 

tudni választani, hogy kivel fog dolgozni a kivitelezés során, és el tud indulni a beruházás. Ha 

elindul a beruházás onnantól már nem csak az önkormányzat érdeke az, hogy minél 
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hamarabb, és minél jobb minőségben kész legyen a beruházás. Szeretné kérni a lakosok 

bizalmát. Szeretné elmondani, hogy az önkormányzat nem halad sem gyorsabban, sem 

lassabban, úgy haladnak, ahogyan ebben a projektben haladni kell. Mindenhez idő kell, 

mindenhez egy kis türelem kell. Kér mindenkit, hogy vegyék ezt figyelembe. Mindenkinek 

érdeke, hogy ez a beruházás megvalósuljon.  

A községben az utcákban nagyon rossz minőségű makadám utak vannak, de addig, amíg ez a 

beruházás meg nem valósul kidobott pénz lenne az utak felújítása. Csak azután lehetne 

megvalósítani az utak felújítását, ha a szennyvízcsöveket letették. A kivitelező kiválasztását 

követően tud elindulni a munka.  

Az ivóvíz ellátással kapcsolatosan mindenki tapasztalta, hogy a településen minden másnapon 

két ponton megjelenik egy lajtoskocsi, amely ivóvizet biztosít. Miért is volt erre szükség? 

Bucsa községben az arzén szint sajnos az európai uniós 10 mikrogramm szint felett van. Az 

eddigi években sem volt megfelelő az arzén értéke, mindig 30-40 mikrogramm körüli értéket 

mutatott, de nem bizonyított ennek az értéknek az egészségkárosító hatása. Az unión belül 

azonban ennek egészen más kritériumok vannak, ezért vált szükségessé az egészséges ivóvíz 

más módon való biztosítása. Van egy ivóvíz minőségjavító program, amely nem megyei 

szinten, hanem régiós szinten szeretné az ivóvíz minőséget kezelni.  Reméli, hogy az idén már 

olyan helyzetbe kerül a pályázat, hogy ki fogják mondani, hogy nyertes, és azt követően a 

regionális vízhálózatból fognak tudni megfelelő minőségű ivóvizet biztosítani a lakosságnak.  

Addig is egy ideig a lajtos kocsival fogják tudni biztosítani egészséges ivóvizet, majd ezt 

követően egy víztisztítóművet fognak a településen elhelyezni, amelyből csak egy lesz a 

településen. Arra alkalmatlan azonban, hogy a tisztított vizet visszatáplálják a vízhálózatba. 

A konténeres rendszer addig fog működni, amíg a regionális vízhálózat el nem jut a községbe.  

Mindenkit biztat, hogy használja a lajtos kocsi vizét, és főzzön azzal, fogyassza azt, mivel az 

arzén a főzés, a forralás során sem távozik a vízből.  

 

Faluházi Sándor alpolgármester: A 2012 évről a mezőgazdasági programról szeretne még egy 

kis tájékoztatást kérni.  

 

Kláricz János polgármester: A legnagyobb tapasztalat az volt, hogy a mezőgazdasági 

programban használt földterületet be kell keríteni.  

Az idén meg fognak jelenni a termékekkel a piacon is. Remélik, hogy a termékek kelendőek 

is lesznek, jó minőségű, helyben termelt egészséges áruk lesznek.  

Sajnos olyan alacsony árat ajánlottak a nagybani piacon, ami nem lett volna semmiképpen 

kedvező az önkormányzatnak. Nincs külön technológia, tehát csak ugyanolyan 

szezontermékeket tudtak eladni, mint mindenki más. A mezőgazdasági program jó ütemben 

halad, folyik a képzés is. A résztvevők kicsit féltek is ettől a képzéstől, de meg volt az 

eredménye. Látogatása során nagyon felkészültnek látta az ott dolgozókat, és megállapította, 

hogy jó hangulatban zajlik a munka.  

 

Megkérdezte van-e még valakinek kérdése?  

 

Nagy István Deák utca 15. szám alatti lakos megkérdezte, hogy Névtelen utcán a Bocskai 

utcától a Sárréti-csatornáig tartó nagy csatorna helyreállítására mikor kerül sor? A nagy 

esőzések alkalmával könnyen hajózhatóvá váltak, illetve sokan a szennyvizet is kieresztették 

bele, amit a nyári melegben elviselni nehéz volt. Sajnos nem sok minden történt, vágtak 

nádat, takarítgatták, de ez nem elég. A Zrínyi utcától is lefolyik a víz a Deák utcáig, de ott 

megáll. Szeretné, ha megoldódna a víz lefolyása, és nem csak az történne, hogy kijönnek, 

megnézik, és nem kap visszajelzést sem.  
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nehezen folyik le a víz, de felszínen tartották a problémát, mert Biró képviselő úr nagyon 

sokszor említette, és emellett a Széchenyi utcai nagyárokról is sokszor beszéltek a testületi 

üléseken. A víz azért nem folyik le megfelelően, mert lefolyás is leszűkül, és a meder szintek 

sem jók. Nemcsak a Deák Ferenc utca, hanem a település egész csatornahálózata átgondolása 

szükséges, sok helyen nem érik el a céljukat a belvízelvezető árkok.  

Ha például a Deák Ferenc utcánál rekonstrukcióra gondolnának, akkor annak költsége közel 

másfél millió forintos költség lenne. Ugyanilyen jellegű probléma van a Hajtó úton is, a Petőfi 

utca végén, illetve a Széchenyi utcánál is, ezt az idén meg kell javítani. A Hajtó utcánál olyan 

közel volt már az ingatlanokhoz a csatorna partja, hogy el kellett végezni a helyreállítást. Ez 

az idén megvalósul, de a Deák utcai nem tud még ígéretet tenni. A probléma nem ismeretlen 

számára, és eljutott hozzá a jelzés, de ki fognak menni a műszaki szakemberekkel, és 

megnézik, hogy milyen földmunkát, takarítást lehet eszközölni. 

Erre a problémára meglátása szerint komplett pályázat keretében kerülhetne sor. Sajnos erre a 

forrást még tudja az önkormányzat biztosítani, de olyan munkálatokat mindenképpen el fog 

végezni az önkormányzat, amivel a problémát enyhíteni lehet. Azt tudja megígérni, hogy 

mindenféleképpen ki fog menni a helyszínre, és megnézi, hogy a lenti szakaszon hogyan 

tudnák a lefolyást segíteni.  

Sajnos a beruházáshoz kevés forrással rendelkezik az önkormányzat, ahhoz terveket is kell 

készíteni, nagyon komoly feladat, és költség lenne. Azonban ezt a helyzetet mindenképpen 

kezelni, kell, és ha túl lesz az önkormányzat a szennyvízberuházáson, akkor arról is döntést 

kell hoznia, hogy a belvízelvezető csatornának is fel kell újítani a községben. 

Sajnos a nádvágás során nagyon sok munkásról kiderült, hogy nem tud kaszálni. Ez a munka 

azonban megtanulható, kis igyekezettel. Reméli, hogy a felmerült problémát hamarosan 

fogják tudni kezelni.  

Ha meg lesz a községben a regionális vízhálózat, azután gondolkodni és beszélni kell a 

képviselő-testületnek az ivóvízhálózat rekonstrukciójáról, a belső úthálózat elkészítéséről, és 

most folyik a szennyvízberuházás. Ezeket a beruházásokat a testületnek folyamatosan 

napirenden kell tartani, és figyelni kell a lehetőségeit a forrás megszerzésének.  

 

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

 

Kláricz János polgármester: Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a lakosok 

szíves megjelenését és a közmeghallgatást 19,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

   

 

 

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                               körjegyző  
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