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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi  

Bizottsága 

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

1792-4/2015. iktatószám 

 

4. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Közművelődési, Sport és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2015. június 17-én (szerdán) délelőtt 11,00 órakor 

megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: Harmati Gyula elnök, Mogyorósi Anikó, Koczka Istvánné, Gyarmati László 

tagok 

 

Távol maradt: Juhász Sándor tag 

 

Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző, Kláricz János polgármester 

 

Harmati Gyula elnök: Köszöntötte a Kulturális Bizottság megjelent tagjait, a jegyző asszonyt, 

valamint Kláricz János polgármester urat. 

 

Megállapította, hogy a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság nyilvános ülése 

határozatképes, mivel 5 fő bizottsági tagból 4 fő jelen van.  

 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérte Komroczkiné Nagy Editet. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Gyarmati László tagot.  

 

Kérte a Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság tagjait, aki elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Gyarmati László tagot, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül Gyarmati László tagot jegyzőkönyv hitelesítőnek 

elfogadta. 

 

Előterjesztette a napirendi pontokat, melyek a következők: 

Napirendi pontok: 

 

 1./ Tájékoztató a 2015. augusztus 1-jén tartandó falunapi rendezvény előzetes programjainak 

alakulásáról 

 Előadó: Harmati Gyula elnök 

 

2./ Bejelentések 
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Harmati Gyula elnök: Megkérdezte a Kulturális Bizottság tagjait, van-e valakinek a napirendi 

pontokon túl javaslata más napirendekre?  

 

Mivel más javaslat nem volt, kérte a bizottság tagjait, aki a napirendi pontokat elfogadja, 

kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.  

 

A Közművelődési, Sport és Környezetvédelmi Bizottság jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.  

 

1. napirendi pont: Tájékoztató a 2015. augusztus 1-jén tartandó falunapi 

rendezvény előzetes programjainak alakulásáról 

 

 

Harmati Gyula elnök: Előterjesztette az első napirendi pontot, a 2015. évi falunapi programok 

megbeszélését. 

 

A falunap 2015. augusztus 1. napján szombaton kerül megtartásra.  

A helyszín nem szokványosan csak a sportpályán lesz, hanem a szánkódombon, és az egyéb 

területeken.  

 

Kláricz János polgármester: A falunapon a szánkódomb mellett a csatorna előtt lenne a 

színpad. A csatornán menekülő útvonalként készítenek egy hordókból egy pontonhidat.  

A vendéglátósok a sportöltöző épülete tövében lennének, a mosdó helyiség rendelkezésre áll. 

A régi illemhelyet lebontják. A parkolással lesz egy kis helyszűkében a falunap, erre 

vonatkozóan az lenne a megoldás, hogy a környező utcákban parkolnának az autók. 

A forgó a pályán helyezkedhetne el, az egyéb árusok a Délisor utca elején. 

A tér kialakítása látványos lenne, javasolja, hogy így legyen kialakítva. 

Egyedi az elképzelés, javasolja és reméli, hogy kuriózum lesz. 

 

Mogyorósi Anikó tag: Az áramellátás, a hangtechnika is kivitelezhető? Nem lesz gond ezzel? 

 

Kláricz János polgármester: Nincs ezzel probléma. Az áramellátás is, a hangtechnika is 

rendben lesz. 

 

Harmati Gyula elnök: A programok még készülőben vannak, a reggeli felvonulás még 

kérdéses, a délelőtt folyamán tervezik a csülökfőző versenyt, először kerül megtartásra a 

horgásztó átúszását, illetve egy horgászversenyt Bucsa-Bors horgászversenyt. 

A szerződések megkötése még folyamatban van. 

 

Gyarmati László tag: Hosszabb távon is kellene gondolkodni olyan hely kialakításán, ami 

fesztivál rendezésére is alkalmas, példáként említi Markaz települést. Ott van ilyen. 

 

Kláricz János polgármester: A Kossuth u. 2. szám alatt, amit most a szennyvízberuházáshoz 

szükséges anyagok depózására használnak, oda van tervezve egy olyan épület együttes ami 

hosszabb távon alkalmas lenne vendégek fogadására, főzésre, szállásra, parkolásra, stb. Ezt 

régebben az MVH-s programban pályáztak meg, de hamar lezárták a pályázatot. 

Ahol most a falunapot tervezik ott nagy parkolót lehetne kialakítani, mert hely van.  

A műfüves pálya mellett még egy kisebb pályát ki lehetne alakítani, de ez későbbi gondolat 

még. Olyan hely, ahol sütögetni lehet, térköves jól hasznosítható közösségi rendezvényeken.  
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Harmati Gyula elnök: Megköszönte a hozzászólásokat.  

Mivel több kérdés nem volt, megköszönte az ülésen való részvételt, és a Közművelődési, 

Sport és Környezetvédelmi Bizottsági ülést 11,20 órakor bezárta. 

                                          

 

kmf. 

 

 

 

 

 

                  Harmati Gyula                                               Gyarmati László 

a Kulturális Bizottság elnöke                               jegyzőkönyv hitelesítő 

                                                                                              a Kulturális Bizottság tagja 

 

 

 

                Dr. Nagy Éva 

                     jegyző  

  

 

Komroczkiné Nagy Edit 

   jegyzőkönyvvezető  


