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Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
600-5/2014. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 15-én
(szombaton) délután 16,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely
K Ö Z M E G H A L L G A TÁ S
Az ülés helye: Bucsa, Közösségi Ház (Bucsa, Kossuth utca 37.)
Bucsa Község Önkormányzata részéről:
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Fenyődi Attila,
Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.
Távol maradt: Dr. Serester Zoltán, Biró Endre képviselő
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Lakosok részéről kb 100 fő.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a Tisztelt Lakosokat, Képviselőket,
és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van.
Ezzel a közmeghallgatást megnyitotta.
Javasolja, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok megtárgyalását, melyek a következők:
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a szennyvízberuházás 2013. évi előrehaladásáról és a 2014. évi várható
eseményekről
Előadó: Kláricz János polgármester
2. Beszámoló a 2014. évben várható pályázatokról
3. Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett képviselő testületi
munkáról
4. Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok
Megkérdezte a képviselőket, elfogadják-e a napirendi pontokat?
Mivel kérdés és hozzászólás nem hangzott el a napirendi pontokkal kapcsolatosan, szavazást
rendelt el.
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat
elfogadja.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1. napirendi pont: Beszámoló a szennyvízberuházás 2013. évi előrehaladásáról és a 2014.
évi várható eseményekről
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent lakosokat, a képviselő-testület tagjait, és
a jegyző asszonyt. Örömére szolgál, hogy a lakosok részéről szép számmal megjelentek,
hiszen a napirendi pontok között is nagy fontosságú, a szennyvízberuházás előrehaladásáról
szóló tájékoztatás.
A szennyvízberuházás megvalósítás kivitelezése az idei évben fog megvalósulni. Több
fórumon is helyt kapott ez a téma, és igyekeztek mindig a lakosságot kellően tájékoztatni.
Egy kis visszatekintést ha tesznek, akkor rá kell mutatni arra, hogy három éve eldöntötte a
település lakossága többségi egyetértéssel, hogy a Víziközmú Társulaton keresztül
felhatalmazza az önkormányzatot arra, hogy az önerő biztosításán túlmenően nyújtsa be a
pályázatot, és kössön szerződést arra, hogy a települést 100 %-osan lefedő szennyvízcsatorna
hálózatot valósítson meg.
Beszéltek arról is, hogy miért is fontos ez, hogy ez a beruházás megvalósuljon a községben,
beszéltek arról, hogy esetlegesen milyen lemaradásban voltak ezen a területen.
Egy biztos, hogy 2010 évben volt a kormánynak egy kötelezettsége az 5000 fő alatti
települések esetében, 2015 január 1-ig Bucsa község bekerült egy agglomerációs listába, és a
településre szabva kiírtak egy pályázatot. Ezen a pályázaton az önkormányzat sikeresen részt
vett, a tavalyi évben azok a munkálatok folytak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
előkészítsék a beruházás megvalósítását, a közbeszerzési eljárások sikeres lefolytatását. Ezek
a szükséges lépések, tanulmánytervek kellett készíteni, és alátámasztották azt, hogy a második
körön a település elnyerte a beruházáshoz szükséges közel 1,5 milliárd forintos pályázati
pénzt.
A hálózatnak engedélyes kiviteli tervvel kell rendelkeznie, és el kellett készülni egy olyan
dokumentációnak, ami alapján árajánlatot tudnak benyújtani.
Megérkezik Dr. Serester Zoltán képviselő, így a jelenlévők száma 5 főről 6 főre emelkedik.
2013. évben ezeknek a dokumentumoknak az elkészítése volt a cél. Úgy tűnt, hogy a legjobb
csapatot sikerült kiválasztani az előkészületi munkálatok lefolytatására.
Most is folyik a közbeszerzési eljárás, hetek választják el attól az önkormányzatot, hogy a
végső döntést meghozza a kivitelező kiválasztására.
Több jogászi próbálkozás volt arra, hogy egyik, vagy másik kivitelező gyengítse a másik
potenciáját. Próbálták egymást kizáratni, ezek valószínű, hogy elkerülhetetlenek lesznek,
hiszen komoly tételek vannak, de komoly jogász csapattal rendelkeznek ezek a cégek. Hat cég
jelentkezett ajánlattételre.
Jelenleg tehát a konkrét ajánlatokat várja az önkormányzat, és pár héten belül meg lesz az,
hogy mennyi költségért végzik el a kivitelezést. Azért fontos ez, mert ha már meg lesz a
kivitelező, akkor a hálózat esetében teljesen engedélyes anyaga van az önkormányzatnak,
tehát a hálózat esetében a kivitelezés azonnal el is kezdődhet. Ismerve azokat a cégeket, akik
benyújtották a pályázatukat a közeli településeken is dolgoznak, úgy Körösladányban, vagy
Okányban például, ahol jó ütemben halad a kivitelezés.
Ami miatt még fontos ez, hogy forintálisan mekkora összegbe fog kerülni maga a kivitelezés
az abból az apropóból is fontos, hogy 2013 évben egy kormányrendelet lehetőséget biztosított
arra, hogy azok az önkormányzatok, amelyek az agglomerációs pályázatot adtak be, egy
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tanulmány, illetve vagyonkimutatás elkészítését követően, a saját erő mértéke 85 %-ról 95 %ra felemelhető. Így amennyiben kimutatható, hogy a vagyonelemek nem emésztenek fel több
költséget, illetve szociálisan elmaradott a település megkaphassa a magasabb támogatási
intenzitást. Az eredmény az lett, hogy Bucsa község esetében a Közreműködő Szervezet
elfogadta a tanulmányt, és 95,07 %-os támogatottságot kapott a pályázat.
Ez azt jelenti, hogy az állam nem a régebbi összeggel, hanem a magasabb összeggel járul
hozzá a beruházás költségéhez, illetve az jelenti, hogy a lakossági oldali befizetéseket
csökkenteni tudják. Ez örömhír a lakosok részére.
Ezt a döntést év májusában a Víziközmű Társulat közgyűlésén fogják meghozni. Kéri a
lakosokat, hogy akkor is jöjjenek el a társulás ülésére. Ott több változatot fognak ismertetni
arról, hogy mekkora összegű legyen ez a csökkentés, illetve szeretne-e a társulat tartalékolni
más beruházásra, úgy mint aszfaltozás. Át kell tehát beszélni, hogy mi legyen a továbbiakban.
Jelenleg 203.000 Ft az egy ingatlanra jutó hozzájárulás összege a csatorna bekötés esetében,
ennek az önerő része úgy volt a pályázat esetében feltüntetve, hogy valamivel több mint 200
millió forintot jelentett, a Víziközmű Társulat 160 millió forinttal, az önkormányzat 40 millió
forinttal volt érintett.
Van még jobb híre arról, hogy az önkormányzat a 2013-as évben egy európai uniós forrás
kiegészítő pályázaton, a BM EU Önerő pályázaton sikeresen szerepelt, és az önkormányzati
saját erő részt 31 millió forintot megkapta. Ilyen szempontból csökkent az önkormányzat
feladata, és a költsége.
Az, hogy 85 %-ról 95 %-ra nőtt a támogatottság a kormány részéről, ez nagyságrendileg nem
kis összeg, több mint 100 millió forint többletforrás bevonását jelenti magába a projektbe.
Ennek arányát tehát lehet látni, hogy nem kis összegről fognak májusban dönteni a
Víziközmű Társulat közgyűlésén. Kéri a lakosokat, hogy próbáljanak megjelenni és
elmondani a véleményüket, ne hogy valaki úgy érezze, hogy nincs tudomása a költségek
alakulásáról, a beruházás folyamatáról.
Nagy öröm az, hogy a beruházás megkezdődik az idén, kéri a lakosokat, hogy kezeljék a
konkrét beruházás folyamatát intelligensen, viseljék el, hogy az utcák fel lesznek tárva, a
nyomsávos utak nem lesznek járhatóak.
A Víziközmű Társulaton belül gondolkodnának olyanban is, hogy szeretnének tartalékolni
pénzösszeget, és ugyanilyen KEOP-os pályázaton belül szeretnének aszfaltozásban benyújtani
pályázatot, és szeretnének utakat felújítani. Ez kizárólag elképzelés még.
A szennyvízberuházással kapcsolatosan biztosan fognak még kérdezni, két fontos információt
szeretett volna közölni, az egyik az, hogy csökkeni fog a hozzájárulás összege, a pontos
összeget május hónapban fogják megtudni, a másik fontos információ az, hogy kimondhatják
tehát, hogy 2014 évben el fog kezdődni a szennyvízberuházás.
Az ezzel járó kellemetlenségeket próbálják átvészelni, példakánt említi, hogy
Füzesgyarmatot, ahol annak ellenére is sártenger volt, hogy az utcák 70 %-a aszfaltos.
Bucsán is kellő türelemmel kell ezt viselni a lakosoknak.
A 2014 évről a szennyvízberuházáson kívül szeretné elmondani, hogy nagyon sok dologra,
ereje, energiája nem lesz az önkormányzatnak, úgy, hogy még lesz egy választás is.
Az elmúlt héten fogadta el a testület azt, hogy az óvodaépület felújítására, homlokzatának
szigetelésére, kertészszigeti tagintézmény nyílászáróinak cseréjére, a napközis konyha
eszközeinek, felszereltségének növelésére szeretnének pályázni. Már a tavalyi évben is volt
benyújtva erre a területre pályázat, de az adósságkonszolidáció miatt a pályázati forrást
kiürítették a pályázat mögül, nem hirdettek nyerteseket, de most újra benyújthatták a
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pályázatot, és csekély 10 %-os az önerő része ennek a konstrukciónak. A kötelező feladatokat
ellátó intézmények felújítását be tudták adni a pályázatban. Ha megtörténik a döntés, akkor a
nyári időszakban szeretnék a felújítást elvégezni. Bár rövidebb a nyári szünet az óvodában,
mint az iskolában, de a beruházást el szeretnék végezni időben.
Hivatalosan is bejelentette Dr. Serester Zoltán, az I. sz. Háziorvosi körzet háziorvosa, hogy
visszavonul. Ezt a képviselő-testület előtt is kinyilatkozta, a testület a döntését tudomásul
vette, megértett, és közösen próbálják keresni azt a személyt, aki a körzetet át tudja venni.
A képviselő testület határozott véleménye, hogy a két körzeten nem módosít, azt nem
csökkenti és nem növeli. A továbbiakban a feladat ellátásának helyszínét a Bucsa, Kossuth
utca 65. szám alatt képzelnék el, az épület átalakításával, felújításával, erre a tervek
elkészültek. Igyekeznek keresni azt a személyt tehát, aki a feladatot elvégezné.
A feladat ellátását úgy szeretnék elláttatni, hogy az orvos helyben lakjon, tehát szolgálati
lakás biztosításával lesz meghirdetve az állás.
Ez mindenképpen a lakosok érdekét szolgálná, bár nem volna kötelező, hogy a háziorvos a
rendelési időn kívül ellássa a betegeket, hiszen központi orvosi ügyelet is működik.
Az idei évben közel 150 főt fog az önkormányzat foglalkoztatni, a 150 főből a téli időszakban
70 fő részére képzést biztosítnak. Erre volt lehetőség, erre kapott az önkormányzat pénzt, és
úgy gondolja, hogy ha ez biztosítja 70 család megélhetését, akkor az önkormányzat részéről
ezt támogatni kell, így most is folynak a képzések.
2014 évben is tovább folytatódik a közfoglalkoztatás, a mezőgazdasági programot mér meg is
kellett tervezni. Tavaly 21 fővel dolgoztak február 28-ig, az idén 30 fővel szeretnék
beindítani. A mezőgazdasági programban a konyhakerti növényeken kívül gomba termelésbe
szeretne belefogni az önkormányzat, illetve legalább magát a technológiát megismerni.
A 2014-2020 ciklusra megyei szinten lett források leosztva, Békés megyében hatalmas
összeg, közel 20 milliárd forintot kellett leosztani, régiós, megyei, járási és települési
szinteken. Megvalósulása 2015 második félévétől fog megkezdődni, és Bucsa község 158
millió forintot fog kapni a következő ciklus alatt.
Ennek olyan előfeltételi voltak, hogy terv szinten, tehát ötlet szinten kell ezeknek az
elképzeléseknek meglenni, úthálózat felújítására, aszfaltozás tehát nem lehet, kizárólag
gazdasági célt, termelést, építményre rávezető utat jelenthet a beruházás. Több olyan is
belekerült a tervezésbe, akár az elhangzott gomba termelés esetében egy építmény
megvalósítása. Mindenféleképpen gazdasági élénkítő és munkahelyteremtő programok az
elsődlegesek, és másodlagosak pedig az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását
szolgáló intézményeinek a rekonstrukciója, és ezzel kapcsolatos feladatokra lehet pályázni.
Ha a gazdaság élénkítő hatását nézik, akkor nem is olyan nagy ez az összeg, ha a kötelező
feladatokat ellátó intézmények felújítását tekintik, akkor viszont nagy örömükre szolgálnak ha
rendbe tudnák tenni ezeket az épületeket. A konkrét elképzeléseket, és felújításokat egy
szakértő bevonásával fogják végezni.
A falumegújítás pályázat 2013 évben befejeződött, sokáig húzódott, sokakban kisebb
ijedelmet keltett, amikor elbontották az út melletti sövényt. Azonban így a községházáig
átlátható a park, az épület homlokzata kitűnik a főútra. Képet nyitottak tehát a községházára.
A növények szépek, az eredmény magáért beszél, szép lett a park. A kis faházakat véglegesen
nem a parkba, hanem a piac területére tervezik.
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Készült egy terv a Művelődési Ház felújítására, minden lehetőséget szeretnének megragadni,
ez egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér kialakítása lett volna, azonban alig másfél nappal a
pályázat megnyitása után be is zárták a pályázatot. Bíznak benne, hogy más forrásból
lehetőség lesz ennek a közösségi területnek a felújítására, mert nagyon fontos.
A Képviselő-testület elfogadta Bucsa Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését.
Amennyiben nem fogadta volna el a testület 2014. február 5-én, akkor a mai közmeghallgatást
követő testületi ülésen elfogadásra került volna.
A költségvetésről elmondható, hogy a valamivel több mint 8 millió forint forráshiánnyal volt
kénytelen tervezni az önkormányzat. Az az átalakítás ami tavaly év elejétől indult jelenleg
még inkább komolyabb terhet jelent a mindennapi munka tekintetében és még mindig nem
állt be az igazi ígért feladatfinanszírozása tekintetében. Az óvodát tudnák kiemelni, hogy még
mindig alulfinanszírozott a rendszer. Van egy olyan érzése az önkormányzatnak, hogy úgy
fognak járni, mint az iskola esetében, amikor éves szinten 30 millió forinttal kellett az
önkormányzatnak pótolni az állami támogatást.
Reméli, hogy nemcsak Bucsa község problémája ez, és több önkormányzat is fogja jelezni, és
a megszokott létszámot a megszabott feladathoz fogják finanszírozni.
Közel 40 fővel fog beindulni egy rehabilitációs foglalkoztató üzem, a füzesgyarmati Ösvény
Alapítvány közreműködésével, a Bucsa, Kossuth tér 3. szám alatt.
Itt rehabilitációs járadékban részesülő személyek foglalkoztatására lesz lehetőség, az ígéret
az, hogy hosszú távú folyamat lesz ez. Kezdetekkor a Karcagon most beinduló hulladék
feldolgozó üzemből kikerülő alkatrészek összeforrasztása lesz a munka végzés, így amíg az az
üzem működik, feltehetően a bucsai is.
Lehetőséget szeretne
beszámolhassanak.

biztosítani

a

képviselőknek,

hogy

a

képviselői

munkáról

3. napirendi pont: Képviselő testület tagjainak éves beszámolója az általuk végzett
képviselő testületi munkáról
Harmati Gyula képviselő: Három és fél évvel a választások után személyesen is szeretné
megköszönni a választópolgároknak, hogy a képviselő-testületbe szavazták. Munkájával
igyekezett megköszönni a bizalmat. A kultúra és a sport területe volt az, amelyet a
polgármester úr rábízott. Nem tud csak a képviselői munkájáról beszélni, mert a képviselőtestületen belül végzett munkája, a civil munkája, és az önkormányzatnál végzett munkája
összekapcsolódik, vannak átfedések. Megköszönte a Kulturális Bizottság tagjainak is azt,
hogy partnerek voltak abban, hogy a jó döntéseket meghozzák, valamint a szűkebb
munkatársaknak, akik segítettek a feladatok megoldásában.
A képviselő-testület 2010 decemberében alakította meg a Közművelődési, Sport és
Környezetvédelmi Bizottságot, amely eddig 19 ülést tartott, és 126 határozatot hozott. Két
témakörben kapott döntési hatáskört a bizottság, mindkét esetben a diáktámogatási
rendszerről van szó. A Lovász István Díj, és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatról dönt a bizottság. Egy támogatási rendszer már működött régebben is, az
Arany János Tehetséggondozó Program, amelyben tehetséges középiskolás diákokat
támogatnak, osztályfőnöki ajánlással, és kik a Petőfi Sándor Gimnáziuma jelentkeznek
Mezőberénybe.
Számokban kifejezve 2010 évben 7 diákot 396 ezer forinttal, 2011 évben 5 diákot 300 eFt-tal,
2012 évben 7 diákot 396 ezer forinttal, 2013 évben 8 diákot 396 eFt-tal támogattak.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást az
előző testület az utolsó ülésen hozta meg döntését, így az első évben minden jelentkező
főiskolás diákot támogattak. A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó önkormányzati
rendeletet csak később tudták megalkotni. Az összeghatárokat az egy főre eső kereset alapján
állapították meg, ahol a nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg, ott 3.000 Ft az
önkormányzati támogatás, ahol pedig a nyugdíjminimumot nem haladja meg az egy főre eső
jövedelem, ott havi 5.000 Ft a támogatás.
2011 évben 600 eFt-ot, 2012 évben 800 eFt-ot, 2013 évben 600 eFt-ot jelentett összességében
a bucsai főiskolásoknak, egyetemistáknak.
Lett egy teljesen új diáktámogatási rendszer, a Lovász István Díj, amelyet 2012 évben
szavazott meg a képviselő-testület és adta át a bírálati és döntési jogkört a Kulturális
Bizottságnak.
Itt nem teljesen az önkormányzat a támogató, magánadományokból is van támogatás, illetve
első évben 330 eFt-ot ítélt oda a bizottság, a második évben 165 eFt-ot több mint 10 diáknak.
Itt elsősorban a tehetség, a versenyeredmények a meghatározóak, illetve tettek kivételt, hiszen
vannak olyan sorstragédiák, élethelyzetek, amikor oda kell állni és segíteni kell a tanulóknak.
Ez a hármas rendszer így zajlik Bucsán, összességében milliós tételek, de örülhetnek, hogy
van kiket támogatni, és jó helyre kerül a támogatás.
Bucsán sikerült olyan csoportokat is támogatni, (ami egyben személyes öröme is) akik
fogyatékkal élnek, illetve mozgáskorlátozottak, vagy értelmi fogyatékosok. Az önkormányzat
mindent megtesz, hogy segítse ezeket a csoportokat, és a programjaikat. Személyes öröme,
hogy évente több rendezvényt tartanak, és olyan 40-50 fő részvevő van.
Igyekeztek a helyi civil munkát segíteni, sikerült egy bucsai csoportnak segíteni hivatalossá
válni, ez konkrétan a Bucsai Alkony Nyugdíjas Egyesület, előtte klubként működtek. Azóta
már több pályázatokat is nyertek, legutóbb működési költségekre kaptak 395 ezer forintot.
A Sportegyesület is több pályázatot nyert már, ezeket a pályázati pénzeket a bucsai
rendezvényekre, bucsai fiatalokra, emberekre költenek el.
A Sportegyesület legutóbb 888 ezer forint támogatást kapott egy kerékpártúrára „A két
keréken Békés megyében”. Ezt a nyáron el is fogják költeni.
Szintén aktív pályázó a Bucsai Óvodásokért – Gondtalan Gyermekkor Alapítvány, maga írja
a pályázatát, 500 ezer forintos működési költségekre szóló pályázatot nyertek.
A Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány 462 ezer forintot nyert már.
A Balogh László Alapítvány tavaly a Nemzeti Együttműködési Alaptól 250 ezer forintot
nyert, és egy nagyon színvonalas rendezvényt valósítottak meg belőle.
A településnek egy új testvérkapcsolata alakult ki Bors községgel. 2012 évben a két
polgármester írta alá az együttműködési megállapodást. Azóta volt író-olvasó találkozó,
néptáncos fellépések a kulturális rendezvényeken, és sport rendezvény is. Minden rendezvény
ingyenes volt, a résztvevőknek nem kellett semmilyen költséget viselni, minden kiadást
pályázati pénzből tudtak fedezni.
A községben a legnagyobb rendezvény a falunap, amelyet egy „rossz szokásnak” tart, de az
anyagi lehetőségek, és a közösségek átalakulása hozta azt, hogy a községben legyen egy
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nagyobb rendezvény. Igyekeztek minél színvonalasabban megrendezni, nem több pénzből,
mint az előző évek költségei voltak. Próbáltak szponzorokat szerezni, és reméli az idén is
sikerül majd egy nagyon jó rendezvényt összehozni.
Újra megrendezték a Kihívás Napját, ahol szép eredményt ért el a település.
Köszönetet szeretne mondani a Földesi Kupát létrehozóknak és működtetőknek, és a
Komroczki Kupa hagyományait megrendezőknek, amelyek ugyan magánrendezvények de a
Sportegyesületen keresztül próbálnak segítséget nyújtani.
Helyben két tanfolyamot, egy angol és német nyelvtanfolyamot tudtak szervezni.
Kérték azt is a községben, hogy az érettségire felkészülhessenek és ne kelljen eljárni más
településre. Ha ennek ki tudják alakítani a személyi és tárgyi feltételeit, akkor ebben is
megpróbálnak segítséget nyújtani.
Megköszönte a figyelmet.
Faluházi Sándor alpolgármester: A település létszámából adódóan az alpolgármesteri
tisztséget társadalmi megbízatásban végzi. Főállású munkahelye a helyi Vízműnél van.
A képviselő társaihoz hasonlóan igyekszik részt venni a testület munkájában. A bizottságnak
tagja nem lehet, de a bizottságok ülésen részt szokott venni.
Minden hónapban fogadó órát tart, bár nem sokan szokták igénybe venni, azonban ha az utcán
találkozik olyan kéréssel amit továbbíthat, azt szívesen megteszi, vagy tolmácsolja a lakosság
kéréseit a polgármester, illetve a jegyző felé.
További feladatai azok lehetnek, amivel a polgármester megbízza.
Civil szervezetek munkájában is részt vesz, tisztsége van a Horgászegyesületben, a
Sportegyesületben, sőt maga is sportol, és próbálja csalogatni a fiatalokat az asztalitenisz felé.
Igyekszik megjelenni a rendezvényeken, amelyeket más civil szervezetek rendeznek,
amennyiben az ideje engedi. Megköszönte a figyelmet.
Kláricz János polgármester: A kérdések, és lakossági felvetések előtt szeretne még szólni a
temetőben történt viráglopásokkal kapcsolatosan.
Tájékoztatta a lakosokat, hogy az önkormányzat a temető teljes bekerítését tervezi, és azt,
hogy nyitvatartása is lenne a temetőnek. A nyitvatartási időn kívül tehát be lesz zárva a
temető. Véleménye szerint a kegyeletet abban a nyitvatartási időben mindenki meg tudja
tenni, azon kívüli időben pedig ne tegye ki senki magát annak, hogy bármilyen gyanúba
kerüljön. Több család érintett volt azokban a viráglopás esetekben, amelyek a novemberi
ünnep előtt történtek. Az lopás ügyben azonban a rendőrség konkrét eredményt nem tudtak
produkálni. A közfoglalkoztatási program keretében tehát a kerítés elkészítése a terv.
Szinte minden fórumon felvetődik, hogy ha aránylag rövid idő alatt több csapadék hull a
községben, akkor a központban, és a Deák Ferenc utcán is felgyűlik a víz. Ezzel
kapcsolatosan Nagy István, Deák utca 15. szám alatti lakos által jelzett problémát
megvizsgálták, a csatorna keresztmetszetét bővítették. Ezúton is megköszönte a jelzést.
Nagyon fontosnak tartja még azt, hogy megoldást találjanak arra, hogy a Deák Ferenc utcától
a Sárréti-csatornáig vezető rész csak a Rákóczi utca összegyűlt vizét vezeti le, holott jó lenne,
ha ráterhelnék a központból lefolyó vizet is. Több lakost érint ez a probléma, a
közfoglalkoztatási programban ezt is meg szeretnék oldani, az átjárókat fel fogják szedni,
kisebb bontást végeznek, ehhez kéri a lakosok türelmét. Ez elengedhetetlen beavatkozás a
csapadékvíz elvezetéséhez. Ki lesznek értesítve az érintettek, konkrétan 17 ingatlant érint.
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Átadta a szót a lakosoknak, kéri a kérdéseket, hozzászólásokat.
Nagy Ferenc, Bucsa, Kossuth u. 91. szám alatti lakos: Köszöntött mindenkit. Örül, hogy az
idén a szennyvízberuházás el fog indulni. Úgy gondolja, hogy a lakosok azt a
kellemetlenséget el fogják viselni ami a beruházással jár, hiszen nagyon várják a lakosok.
Örül annak is, hogy rehabilitációs munka indul Bucsán, nagy szükség van rá.
Örül a közfoglalkoztatásnak is, ha bár kívánni valót hagy maga után, és bár lehetne többet
tenni a munkások részéről.
Örül a temető körbekerítésének is, szükség van rá. A nyitva tartás is működik más településen
is.
Van azonban egy kritikája, amely a Kulturális Bizottságot érint. Véleménye szerint a szakmai
stáb nem igazán a legmegfelelőbb személyt találta arra, hogy róla díjat nevezzen el. A
pedagógusoknak kellett volna találni erre megfelelőbb személyt. Ki az, akit jobban megilletett
volna? Van a községnek pedagógus szülöttje, vannak olyan pedagógusok, akik sokat tettek a
községért, akár Szebellei Ferencet is jobban megillette volna a díj.
Véleménye szerint Lovász István nem tett annyit községért, hogy díjat nevezzek el róla, és a
pedagógusoknak kellett volna véleményt mondani. A bizottságnak őket is meg kellett volna
kérdezniük.
Kláricz János polgármester: Részben szeretné megválaszolni az érintett kritikát.
Lovász István tanár úr tanította a szakközépiskolában, és nem elsősorban csak a pedagógusi
munkája, hanem a sport szeretete miatt is rá esett a választás. Bár a maga részéről Szebellei
Ferencet nem ismerte, tudomása van róla, hogy a sport szeretete nála is ismert volt. Amikor
mentek az ötletelések, akkor a Lovász tanár úrhoz kötődő személyes élményei is reá
billentették a választást. Így a kritikát kicsit átveszi a vállára.
Itt szeretné elmondani, hogy nem szokta, és nem szereti a nyilvánosság előtt kezelni azt, ha
valakit, vagy valamit anyagilag támogat.
Az egyik képviselő, aki most nincs jelen, kritizálta is ezt, hogy ha mint polgármester, valakit
támogat, miért nem mondja el fórumokon, vagy más egyéb módon. Úgy gondolja, hogy ez a
támogatás csak a saját dolga, és nem a mások megítélése miatt teszi. A Lovász István Díj 50
%-a költségét maga szokta fedezni.
Jogos azonban a felvetés, valóban nem volt megkérdezve a pedagógus közösség. Ennek már
utána vannak, de ha később érkezik még egy ilyen kezdeményezés, más pedagógus
munkásságával kapcsolatosan, akkor meg lesz megvizsgálva. Mindig adódik annyi
pénzösszeg, hogy meg tudjanak emlékezni olyan nagy személyről, szellemről, akármilyen
területen végzett munkásságot.
Balogh Lászlóné, Bucsa, Alkotmány utca 2. szám alatti lakos: Harmati képviselő úr
beszámolójához szeretne hozzászólni. Említette a képviselő úr a Balogh László Alapítvány
által szervezett rendezvényt. Jó lett volna, ha a képviselő úr elmondta volna, hogy az
önkormányzat dolgozói, a képviselő-testület és polgármester úr milyen sokat segítettek a
rendezvény megvalósulásában. Bár egyébként is szándékában állt ezt megköszönni.
Szeretné tisztázni, hogy a Balogh László Alapítvány családi alapítvány, abból a pénzből
gazdálkodik, amit a bucsai emberek vagy a Bucsáról már elköltözők az adójuk 1 %-ából
adományoznak.
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Említette a képviselő úr, hogy az alapítvány 250.000 Ft-ot nyert dologi kiadásokra, melyből
30 ezer forintot tiszteletdíjra fordítottak, 20 ezer forintot egyéb dologi kiadásra, illetve a
maradék pénz még mindig a számlán van.
Nagyon sok lakossági segítséget kapott az alapítvány, és a sok segítség nélkül a rendezvény
nem jöhetett volna létre.
Harmati Gyula képviselő: Nem azt szerette volna mondani, hogy a pályázati pénzből
valósították meg a rendezvényt, hanem azt, hogy a rendezvényre is fordítottak belőle.
Elnézést kér, ha félreérhető volt. A Bucsai Hírek újságban is megköszönték a támogatásokat.
Balogh Lászlóné: A Bucsai Hírek újságban is jó lett volna, ha minden támogató neve
megjelenhetett volna, nemcsak úgy, hogy „többek között” kik támogatták a rendezvényt.
Harmati Gyula képviselő: Nagyon rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy a cikkeket, az
újságot létrehozzák, megjelentessék, illetve a pályázati kötelmeknek is eleget kellett tenni.
Kláricz János polgármester: A legközelebbi újságban lehetőséget fog adni arra, hogy minden
támogató neve megjelenhessen.
Balogh Lászlóné: Megkérdezte, hogy az Alkotmány utca elején található víztisztító konténer
mikor fog működni.
Kláricz János polgármester: Nagyon jó a kérdés, örül neki. Nem régen, körülbelül két héttel
ezelőtt kapta meg az engedélyt a konténer. Azt a cél, hogy pár héten belül üzembe helyezzék,
és onnan a lakosok azt a minőségű vizet fogják tudni vételezni, amit az európai unió előír.
Nagy Lajos, Bucsa, Bartók utca 15. szám alatti lakos: A kóbor kutyákkal kapcsolatosan szólt.
Tudomása szerint már többször szóltak a kutyákat illetően. Volt olyan eset is, hogy a lakos
elutazott, több hétre ott hagyta a kutyát, nem etette, nem gondozta, az a szerencse, hogy
valakit nem harapott meg, nem lett gond belőle.
A másik gondolata az, hogy azt hallotta, hogy csak az kap segélyt, aki legalább a saját portáját
rendben tartja. Nincs tudomása róla, hogy kik kapnak segélyt, de látható, hogy némelyik
portán derékig érő gaz van. A falu nemcsak a főutcából áll, ott szépen gondozzák a füvet, a
mellékutcákban pedig, például ahol nem laknak, ott is le kellene vágni, mert derékig ér.
Nem akar személyeket mondani, de van olyan, hogy a közmunkások nem vágják le a gazt
azért, mert azt mondják, ők „csak a parlagfüvet” vágják, az a dolguk.
Kláricz János polgármester: A kóbor kutyákkal kapcsolatosan elmondta, hogy volt már esete
az önkormányzatnak, bár csak konkrét bejelentésre tudnak intézkedni, de akkor is komoly
probléma az, hogy a településnek olyan funkcióval ellátott személye, eszköze (pl. mezőőr,
altatólövedék, fegyver, stb…) nincs. Rendkívül nehéz feladat befogni egy kóbor kutyát, és bár
az önkormányzat udvarán már építettek két kennelt is, ahová a kóbor kutyákat nagy nehezen
befoghatják, azok megfigyelése, elszállítása a menhelyre nagyon költséges.
A közfoglalkoztatottak munkavégzése esetén kéri, hogy a felszólaló mondjon konkrét nevet,
hogy ki az a közmunkás, aki úgy nyilatkozik, hogy nem vágja le a gazt. A
közfoglalkoztatottak már megismerték a polgármestert, és az a mondásuk, hogy a
polgármester mosolyog, de szigorú.
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Az italozásról is van tudomása, ha észlelik az italozást, aznapra a dolgozó igazolatlan napot
kap, és nem kap fizetést. Volt olyan, hogy a közfoglalkoztatott a kirótt munkáját nem végezte
el, de maszekolt munkaidőben. Nagyon szigorú volt ebben a témában, ki is emelte a dolgozót
abból a programból, és máshol helyezte el.
Ezt azonban ne általánosítsák, mert nagyon sokan tisztességgel elvégzik a munkájukat.
Azt pedig, hogy valaki azért ne tudjon megélni, mert megszűnteti a munkaviszonyát az
önkormányzat, nem szeretne embereket ilyen helyzetbe hozni.
Mindenki tudja, hogy milyen nehéz az emberekkel bánni, a legnehezebb dolog. Ezeknek az
embereknek a nagy százaléka az elmúlt 10 évben nem dolgozott, de kéri, hogy ne
általánosítsanak, de nagyon sokan nem tudják mi az, hogy reggel hét órára munkába menni, és
a munka végeztéig ott kell tölteni a napot, és csak ha letelik a munkaidő akkor mehetnek haza.
Nagy György Bucsa, József A. u. 12. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy mi igaz abból,
hogy a temetőben 25 év után az elhunytak részére mindenkinek újra kell váltani a sírhelyet?
Nagyon sok hely van a temetőben, akkor nem igaz az, hogy ha megváltja valaki a sírhelyet,
akkor az az „öröklakása”? A régi temetőt is fel lehetne számolni.
Kláricz János polgármester: Igaz, ha valaki sírhelyet vált, akkor azt 25 évre váltja, a 2007
évben hatályba lépő rendelet szerint, a sírhelyet 25 év múlva újra meg kell váltani.
Ha teljesen gazdátlanul marad egy sír, akkor nem válik az lehetővé, hogy 25 év után
visszaszáll az önkormányzatra a sírhely.
Megérti, hogy a régi temetőben is van hely, viszont van olyan is, ahol még fenntartják szépen
a sírokat, nem lehet még felszámolni.
Megérti a felvetést, de azért azt is figyelembe kell venni, okok vannak mindkét felvetésre.
Úgy gondolja, hogy szabályozni kell ezt az önkormányzatnak, hogy dönthessen ebben a
témában és kezelje ezt a kötelezően ellátandó feladatot.
Szatmári László, Bucsa, Lehel u. 3. szám alatti lakos: A szemétszállítással kapcsolatosan
szólt. Már két évvel ezelőtt is felvetette azt a problémát, hogy miért kell annak szemétdíjat
fizetni, akinek nincs szemete, vagy csak nagyon kevés van.
Javasolná a matricás rendszer bevezetését, vagy a 120 literes kuka helyett a 60 literes kukák
használatát, főleg az idősebb személyek esetében. Az embereket arra kellene ösztönözni, hogy
a szelektív hulladékgyűjtőt használják. Ez az önkormányzatnak is jó, mert kevesebb
ártalmatlanítási díjat kellene fizetnie. Most fizetni kell akkor is, ha nem teszik ki a kukát, mert
nincs benne szemét.
Kláricz János polgármester: Emlékszik, hogy valóban beszéltek már erről a témáról. Ahol azt
a részét oldják meg szemétszállításnak, hogy nem minden héten szállítják el a szemetet, ott
jogszabályt sértenek. Ugyanis 2000 évben megjelent egy jogszabály, (kivétel az átmenetileg
lakott üdülők) hogy a kommunális hulladék elszállítását hetente kell végezni, nem lehet egy
hétnél tovább tartani az ingatlannál.
A rezsicsökkentésből adódó forráscsökkentést a Vidékfejlesztési Minisztérium fogja
kompenzálni. Azt, hogy 120 literes, vagy 60 literes a kuka nem meghatározó. A szemét díja
jelenleg is két tényezőből tevődik össze, ugyanis van alapdíj, és van a személyek után
fizetendő díj, tehát a nyugdíjas egyedülálló fizet a legkevesebbet, hiszen alapdíjat és egy fő
után fizet szemétdíjat, míg ahol három, négy személy él, ott több a szemétszállításért
fizetendő díj is, de több a felgyülemlett kommunális szemét is. Dunántúli településeken éves
viszonylatban közel 30 ezer forint a szemétszállítás díja. A kormány ezért is döntött úgy, hogy
a rezsicsökkentés érinteni fogja ezt a területet is. Azonban elkövették azt a hibát, hogy
mindenhonnan vonták a 10 %-ot, onnan is, ahol jóval kevesebb a szemétszállítás díja.
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Arányosítani kellett volna. A rezsicsökkentést egyébként üdvözíti.
Gyarmati László Kossuth u. 39. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy miért fizet a lakosság
ivóvízminőségű vízdíjat, amikor Bucsán az ivóvíz nem felel meg az előírásoknak. Miért nincs
fogyasztói árcsökkenés.
Kláricz János polgármester: Megemlítette, hogy nyertes az ivóvízminőség-javító programmal
kapcsolatos pályázat, és 2015 évben megoldódik az ivóvíz minősége, sőt a hálózat is
felújításra kerül.
A mezőberényi polgármester is ugyanezt kérdezte, de a különböző szakmai válaszon kívül az
volt még a válasz, hogy mivel megoldott az ivóvíz, és hordják a lakosságnak, tehát
lényegében azt az ivóvíz minőségű vizet, amit elfogyaszt a lakosság, azt biztosítják.
2013 év elejétől hatósági áras lett a vízdíj, addig beleszólhatott az önkormányzat, most már
nem. Azonban elmondhatja, hogy változás lesz ezen a téren is.
Nem tud erre most konkrét választ adni tehát, de mivel a konténer is hamarosan beüzemelésre
kerül, úgy is biztosított lesz az ivóvíz.
Lép Istvánné, Szabadság u. 24/a. szám alatti lakos: Megköszönte, hogy Szabadság utca végén
lefedték a nagy árkot. Ezzel elérték azt, hogy megszűnt a kellemetlen szennyvíz szag, és még
az ablakot is ki tudják nyitni.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a türelmet, nem volt egyszerű azt a nagy árkot
lefedni, mert nagymértékű volt a part fal omlása.
Nagy Ferenc, Bucsa, Kossuth u. 91. szám alatti lakos: A képviselő-testület és a lakosság felé
is szeretne tenni egy javaslatot. Néhai Földesi György polgármester részére javasolna egy
díszpolgári címet, illetve Dr. Serester Zoltán háziorvos részére. Úgy gondolja, hogy
rászolgáltak erre a kitüntetésre.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a felvetést, úgy látja a hallgatóságon, hogy többen
is bólintottak, és természetesen egyetért a maga réséről is. Napirendre fogja tűzni a képviselőtestület megtárgyalásra. Nem gondolja, hogy ilyen nagy körben tárgyalják majd meg, de az
ülés nyilvános lesz, figyeljék a napirendeket, és részt vehetnek az ülésen az érdeklődők.
Serester doktor úr pályafutása már közel 50 éves múltra tekint vissza. Most jött el az
elgondolás, hogy szeretne pihenni, kevesebbet dolgozni, nyilván ebben a döntésében a másik
körzet is befolyásolta. Nemrég jelentette be ezt testületi ülésen is. Remélik azért még sokáig
fog tudni tevékenykedni, ha nem is körzet szinten, de praxis orvosi szinten.
Földesi György részére a díszpolgári cím adományozását is napirendre fogja tűzni.
Volt már kezdeményezés, mivel Földesi György is tevékenyen közreműködött a sport
területén.
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy nemrég egy 90 %-os támogatottságú pályázatot fogadtak be
az önkormányzattól. Ez egy műfüves pálya építésére, létesítésére szól, azon a helyen, ahol
régen a gázolaj töltő állomás volt. Amikor kibővül a sportpálya ezzel az új szolgáltatással,
akkor tervezik a sporttelep elnevezését is, és várják az ötleteket, jelzéseket, kik azok, akik erre
méltóak, érdemesek lehetnek.
Nagy István, Bucsa, Deák u. 15. szám alatti lakos: Szétnézve ismerős arcokat lát újra, azokat,
akiket a múltkor. Az, hogy szép számmal vannak jelen, az viszonylagos, mert egy
háromemeletes épület lakógyűlésén is vannak ennyien, és ez nevetséges.
Azokat viszont nem látja, akik a „kerítésre teregetnek” vagy kiskutyákat dobnak ki, vagy sort
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állnak a fáért, akkor nem fáj senkinek a lába, mindenki ráér, az ingyen ennivalóért, a
probléma nem érdekli azokat az embereket, nekik kellene itt lenni.
Jó lenne, ha érdeklődnének azok az emberek is, ne csak akkor, ha a szavukat kell felemelniük.
Megkérdezte, hogy mennyi pénzt kapnak az képviselők?
Kláricz János polgármester: A képviselők tiszteletdíjat kapnak, és majd nyilatkoznak róla, ha
szeretnének.
Nagy István (folytatja): Nem szeretne semmilyen célzást tenni, de szeretné, ha a lakosok
elmondhatnák a problémáikat, és amikor idejönnek a nagyközönség elé, akkor
visszajeleznének, hogy milyen intézkedés történt az ügyben. Megköszönte, hogy előzőleg
foglalkoztak az ügyével. De most valahogy nem történik semmi, nem történik intézkedés.
Kerülik a problémát, nem megy oda az illetékes.
Sajnos vannak, akik kivágják a közterületről a fát, gyümölcsfát, és azzal tüzelnek.
Részükre kellene valamiféle kényszerítést, oktatást tartani.
Arra utal, hogy a régebben „megnevelték” azt, aki ilyet tett.
Ne csak az országos dolgokat kövessék, úgy gondolja, hogy az itt lévő kis közösséget az itteni
embereknek kell megtartani, meghallgatni.
Kláricz János polgármester: A képviselőknek, és a polgármesternek is fogadó órája van, akkor
el lehet mondani a problémákat, és lehet jelezni a gondokat, bajokat.
Sajnálatos, hogy bizonyos személyek nem tartják be az együttélési normákat.
Azzal persze nem ért egyet, hogy „átneveljék” az embereket, ez így durva, de nyilván ha
probléma van a hatóságokhoz kell fordulni.
Érti a felvetést, bár nem gondolja, hogy ilyen nyersen fogalmazna.
Nagy István (folytatja): Példát kell mutatni. Véleménye szerint a közfoglalkoztatottak
brigádvezetője nem mutatta meg a dolgozóknak, hogy hogyan kell kaszálni.
Elmondta, hogy a fia is dolgozott pár hónapig az önkormányzatnál és látta, hogy egész nap a
számítógép előtt ült a brigádvezető.
A másik problémája az, hogy mindig a kisteherautóval járkált a brigádvezető a munkásokhoz.
Véleménye szerint kerékpárral is lehetne járni a faluban. Ha kerékpárral járna, az nem kerülne
költségbe, és akár azon a pénzen járdát is lehetne építeni.
Azt is kifogásolja, hogy az egyik közfoglalkoztatott a brigádvezetőnél az épülő házánál készíti
az ajtókat, ablakokat. A női dolgozóknak megmutatta hogyan kell gereblyézni.
Kláricz János polgármester: Nincs jelen a brigádvezető és nem szereti azt, hogy most Ő nem
tudja megvédeni magát. Nem szeretne az ilyen férfiúi „kakaskodásba” részt venni.
Azonban védelmére szeretne kelni a brigádvezetőnek, és elmondani, hogy a sportpályánál
lévő mosdó úgy készült el időre, hogy a brigádvezető állt be, és saját keze által lett kész, mert
150 emberből nem volt, aki megcsinálja. Nem könnyű 150 fő közfoglalkoztatottat
menedzselni. Nagyon nehéz ez a munka, és amikor szükség volt, odaállt a brigádvezető.
Úgy gondolja, hogy ezt a témát zárják be.
Nagy István (folytatja): Úgy gondolja, hogy a polgármesternek kellene erre odafigyelni, és
ellenőrizni, hogy ez az ember mennyit megy, illetve intézkedni, mert hiszen a polgármester a
főnök.
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Kláricz János polgármester: Mint polgármester fogja is rendezni.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek más kérdése, hozzászólása?
Örül, hogy szép számmal jelen voltak, és mivel több kérdés nem volt, megköszönte a lakosok,
a képviselők aktív részvételét és a közmeghallgatást 17,45 órakor bezárta. Viszontlátásra.
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