Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
713-5/2016. iktatószám
5. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 31-én
(csütörtökön) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi
Sándor Attila, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula képviselő
Meghívott: Pap-Szabó Katalin jegyző, Koczka Istvánné iskolaigazgató, Kovácsné Knyizsák
Erika óvodavezető, Orosné Berényi Mária a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Papp Eszter a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális
Alapítvány kuratóriumának elnöke
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Pap-Szabó Katalin
jegyzőt, valamint a jelenlévő meghívott vendégeket, és előadókat
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta. Ismertette a napirendi pontokat, melyekhez még további egy
napirendi pontot szeretne felvetetni, melyek a következők:
13./ Az orvosok iparűzési adó mentességével kapcsolatos intézkedések megkezdése
Előadó: Kláricz János polgármester
A Bejelentések pedig a 14. napirendi pont lesz.
Meghívó szerintinapirendi pontok:
1./ Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
2./ Tájékoztatás a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda munkájáról
Előadó: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
3./ Tájékoztatás a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor Alapítvány tevékenységéről
Előadó: Orosné Berényi Mária a kuratórium elnöke
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4./ A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának
tájékoztatása
Előadó: Koczka Istvánné igazgató
5./ Tájékoztatás a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány tevékenységéről
Előadó: Papp Eszter a kuratórium elnöke
6./ Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretének megállapítása
Előadó: Kláricz János polgármester
7./ Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata, módosítása a Területés Településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett pályázatokhoz való
illeszkedés végett
Előadó: Kláricz János polgármester
8./ Döntés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázatok benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
9./ Döntés Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról
Előadó: Kláricz János polgármester
10./ Döntés a Bucsa Község Önkormányzat tulajdonát képező bucsai külterület 0243 helyrajzi
számú ingatlan (pedagógusföld) haszonsításáról
Előadó: Kláricz János polgármester
11./ Külső Bizottsági tag lemondása, új külső bizottsági tag megválasztása
Előadó: Kláricz János polgármester
12./ Bucsa település Településfejlesztési Koncepciójának első körös megtárgyalása
(munkaanyag)
Előadó: Kláricz János polgármester
13./ Bejelentések
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek kérdése,
kiegészítése a napirendi pontokkal kapcsolatosan? Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte
a képviselőket, hogy a kiegészített napirendi pontokat fogadják el.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat a kiegészítettekkel együtt
egyhangúlag elfogadta.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolta, hogy a 2.3.4.5. napirendi pontot vegyék előre, később
tárgyalják az 1. napirendi pontot.
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napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda munkájáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, a Bucsa Község Napközi
Otthonos Óvoda munkájáról szóló tájékoztatást.
Felkérte a jelenlévő Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezetőt, hogy szíveskedjen tájékoztatást
adni az óvoda munkájáról. A képviselők az írásos anyagot megkapták, megismerhették.
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: Szóbeli kiegészítése nincs, az írásban kiadott
beszámolóhoz kapcsolódó kérdésekre szívesen válaszol.
A beszámolóban nevek szerelnek, de ezzel is csak még részletesebb tájékoztatást szeretett
volna adni.
Faluházi Sándor képviselő: Az óvodai beszámolót örömmel olvasta, és ismerte meg, jónak
értékeli, részletesnek tartja. Köszöni azokat a számadatokat is, amelyekkel nem volt eddig
tisztában. A beszámolóból kitűnik, hogy az óvónők igyekeznek folyamatosan részt venni a
kötelező továbbképzéseken, de a nem kötelező képzéseken is részt vesznek a gyerekek
érdekében.
A gyerekek részére rengeteg programot szerveznek, a református hitoktatásban is több gyerek
vesz részt, mint gondolta, ez mindenképpen pozitív.
A tájékoztatást jónak értékeli, és megköszöni.
Földesi Györgyné képviselő: Amikor szeptember hónapban kezdeményezte, hogy kérjenek az
nevelési, oktatási intézményektől tájékoztatást azzal a szándékkal tette, hogy a képviselők
jobban megismerjék ezeket a területeket is.
A vezető óvónő tájékoztatását pozitívnak értékeli, nagyon részletes, akár egy
diplomamunkának is beillik, bár kicsit statisztikai jellegű. Szeretett volna arról is hallani,
hogy milyenek a mai gyerekek, milyen érzelemvilággal, milyen feltöltődéssel jönnek a
családból az óvodába? Van-e ebben változás, az óvónő tudna ilyen felmérést végezni,
ugyanolyanok-e, mint húsz évvel ezelőtt, vagy merőben megváltoztak? A tájékoztatás
elkészítése biztosan nagy munkát igényelt, az óvónő azt írta le, amit tudnak, ami a napi
munka része, de szeretne tudni egy kicsit összefoglalóan a gyerekekről is. Rendkívül szépen
van leírva a tájékoztatás.
Még annyit szeretne kérdezni, hogy miben tudnak segíteni az óvodának?
Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető: A gyerekek természetesen változnak, változik a világ,
változnak a szülők is, és az óvodában is igyekeznek a kor követelményeinek megfelelni.
Minden gyerekről van egy adatfelvételi lap az óvodában, amit a gyerek óvodába kerülésekor
vesznek fel a szülővel, és bármi változás van, azt a szülővel kell megbeszélni. Kérik a
szülőket, hogy a gyerekek korosztályának megfelelő tevékenységekkel, meséléssel, játszással,
társasjátékkal foglalkozzanak a gyerekkel. A szülőkkel és a gyerekekkel közösen kézműves
tevékenységeket szoktak végezni, ilyenkor a szülők és a gyerekek kapcsolatának elmélyítése a
cél. Egyéb jellemzést nyilván nem adhat a gyerekekről.
Kláricz János polgármester: Az óvodai munkáról szóló tájékoztatást nagyon részletesnek, és
jónak tartja. Az óvodával és a vezető óvónővel napi kapcsolatban van az önkormányzat.
Az óvoda szakmai lefedettsége maximális, ami hosszú távon intő jel lehet, az az, hogy
megváltozik a gyerekek összetétele, változnak azok a kezelendő, feltárandó területek, a
társadalom változásával kapcsolatosan, amelyek felzárkóztatást igényelnek, ez még nagyobb
szakmai felkészültséget igényel. A gyerekek integrálása már óvodai szinttől egészen
nyolcadik osztályig, a pedagógusok képzését is magával vonja. Még ezen a területen jó lenne,
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ha tudnának szakembereket bevonni, bár a normatíva se követi le ezt az igényt. A fejlesztő
pedagógus alapképzések, kredit szerzések még nem egészen alkalmasak ezen feladat
ellátására. Ezt a problémát egy kis településen sokkal nehezebb megoldani, sokkal komolyabb
szakmai rátermettséget igényel a pedagógusoktól, mint ahol egy intézményi struktúrában
szakemberekkel meg tudják oldani.
Megkérdezte, hogy van-e még kérdés, van-e még hozzászólás?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről szóló
tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
28/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet
szerint elfogadja a Bucsa Község Napközi Otthonos Óvoda tevékenységéről szóló
tájékoztatást.
Felelős: Kovácsné Knyizsák Erika óvodavezető
Határidő: azonnal
1. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor
Alapítvány tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, a Bucsai Óvodásokért
Gondtalan Gyermekkor Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Átadta a szót a jelen lévő Orosné Berényi Mária kuratóriumi elnöknek.
Orosné Berényi Mária, kuratóriumi elnök: Megköszönte a meghívást, majd felolvasta az
alapítvány tevékenységéről készített tájékoztatást:
„Az Alapítvány 1999-ben jött létre két alapító tag Szabó Gyuláné és Teleki Jánosné
jóvoltából. Jelenleg három kuratóriumi tag látja el szervezetünk körüli tennivalókat díjazás
nélkül (Orosné Berényi Mária Kuratórium elnöke, Kiss Andrásné és Kissné Szalai Erzsébet
tagok). Az alapítvány Alapító okirat szerinti tevékenysége: nevelés, oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, a
hátrányos helyzetű társadalmi egyenlőségének fejlesztéséhez.
Az alapítvány az SZJA 1 %-ból és pályázati támogatásból tartja fenn magát. Az utóbbi három
évben éves szinten közel 150-300 ezer forintos támogatást kaptunk azoktól, akik adójuk 1 %át szervezetünknek ajánlották fel. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik Alapítványunkat
valamilyen formában segítették, támogatást nyújtottak.
Ezen összegekből minden évben kültéri- és csoportszobai játékok, a nagycsoportos
gyermekeknek a foglalkozásokhoz szükséges fejlesztő füzetek és ballagó tarisznyák,
fénymásoló lapok, az óvodások karácsonyi ünnepségéhez szaloncukrok lettek vásárolva. Az
utóbbi évben az óvodában megrendezésre kerülő zenés műsorokhoz, előadásokhoz a községi
Gyermeknaphoz anyagi támogatást nyújtottunk.
Működésünkhöz 2012-től pályázati forrásokon keresztül kapunk támogatást. Pályázati
forrásokból megvásárolt eszközeink (projektor, vetítő vászon, laptop, scanner, lézer-és
tintasugaras nyomtatól, íróasztal, irodai szék, fénymásoló berendezés, cd lejátszó stb.)
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elsősorban az Alapítvány működését szolgálják. Szükség esetén az eszközök kölcsön adásával
támogatást nyújtunk más szervezet, intézmény programjaihoz.
Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel és az Önkormányzattal is. Két helyi
szervezettel (a Bucsai Sport Egyesülettel és a Bucsai Kézműves Hagyományőrző
Egyesesülettel) együttműködési megállapodást kötöttünk esetleges közös pályázat
reményében.”
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a képviselőket, kinek
van kérdése, véleménye?
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a tájékoztatást, örömmel hallotta, hogy két óvónő
alapította az alapítványt. Megtisztelő számára a tájékoztatás, megköszöni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Az alapítvány működése teljes mértékben segíti az óvónők
munkáját, a beszámolóból is kiderült, hogy sokrétű segítséget nyújt, és mennyi igénynek
eleget tud tenni. Kéri, hogy az alapítvány fennlétét mindenki támogassa.
Kláricz János polgármester: A civil szervezetek támogatása az elmúlt öt évben megnyílt a
lehetőség, az adó egyszázalékán túl sok pályázat van, amely lehetőséget ki kell használni.
Kéri, hogy a későbbiekben is folytassák a munkájukat.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és vélemény nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor
Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
29/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsai Óvodásokért Gondtalan Gyermekkor Alapítvány
tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Óvodásokért
Gondtalan Gyermekkor Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Orosné Berényi Mária kuratóriumi elnök
Határidő: azonnal
2. napirendi pont: A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatójának tájékoztatása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a harmadik napirendi pontot, a Bucsai II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának tájékoztatását.
Felkérte a jelenlévő Koczka Istvánné iskola igazgatót, hogy szíveskedjen tájékoztatását
megtartani.
Koczka Istvánné iskola igazgató: Az iskola munkájáról szóló tájékoztatást a 2013. január 1-jei
különválás idejétől adott számot, illetve elemezte a tanulói összetételt.
Nagyon sok mindenre ki lehetett volna még térni a továbbképzésekre, a különböző
programokra, az iskola éves munkatervét a honlapról is megismerhetik. Ki lehetett volna térni
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a továbbtanulásra, nagyon nagy a továbbtanulási hajlam az iskolában, és a pedagógusok előtt
is első helyen szerepel a továbbtanulás segítése.
Illetve el lehet mondani az iskolában is azt, hogy az iskolai alapítvány nagy segítséget nyújt a
gyerekek jutalmazására, minden évben több mint 300.000 Ft anyagi támogatást nyújt a Bucsai
Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány.
Várja a képviselők kérdéseit.
Földesi Györgyné képviselő: Megtiszteltetés a képviselők számára a tájékoztatás az Bucsai II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója részéről, és nagyon
szép munka az elkészített anyag.
A beszámolóból megismerte a személyi állományt.
Bucsa és Kertészsziget tanulói és pedagógusi viszonylatában számításai szerint az arány egy
kicsit Kertészsziget javára dől el.
Jónak ítéli azt, hogy informatika, matematika és technika tantárgyak vonatkozásában
csoportbontást alkalmaznak. Ezt nagyon pozitívnak értékeli, mert így sokkal jobban lehet a
gyerekekkel foglalkozni, örül, hogy van erre mód.
Megkérdezte, hogy mit jelent az eltérő tanulói összetétel?
A tájékoztatóban olvasható, hogy az iskolában büszkék arra, hogy két tanuló festményéből
kiállítást rendeztek Berekfürdőn. Említsék meg a nevüket, és a felkészítő tanárukat.
A tájékoztatás tartalmazza, hogy nyugdíjba vonulás alkalmával két fő részére pedagógus
szolgálati emlékérmet nyújtottak át, melyhez pénzjutalom nem jár. Megkérdezte, hogy ki adja
ezt a jutalmat, a KLIK, vagy az állam?
Úgy érződött, hogy ez nem helyi jutalmazás, illetve az, hogy az ajándékra és a virágcsokorra a
munkatársak adják a pénzt, nem tartja helyén valónak.
Ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy tavalyi évben március elején kezdeményezte két
pedagógusnak az elismerését, a kitüntetések alapításáról és adományozások rendjéről szóló
18/2007.(XI.12.) önkormányzati rendelet alapján, a 13.§ alapján Pedagógus Díjra. A
harmadik személy akit jutalmazásra javasolt egészségügyi dolgozó volt.
Hónapokon keresztül nem került sor arra, hogy a Kulturális Bizottság ezt a javaslatot
megtárgyalja. Július hónapban derült erre fény, és ezzel valaki hibázott. Nem is gondolta
volna, hogy ez megtörténhet. Most utólag gondol vissza arra, hogy amit akkor meg kellett
volna adni, az most már nem pótolható.
Igazgató asszony azt írja, hogy annak is nagyon örülnének, ha a pedagógusok alkalmazotti
ebédben részesülhetnének.
Javasolja, hogy ezt vizsgálják meg, és kerüljön visszaállításra az az „ősi” állapot, és kerüljön
elfogadásra a térítési rendelet módosítása.
Megköszöni az igazgató asszony tájékoztatását.
Koczka Istvánné iskola igazgató: Az eltérő tanulói összetétel azt jelenti, hogy vizsgálati
eredmények bizonyítják, hogy a gyerekek eltérő érettséggel rendelkeznek. Van olyan tanuló,
aki 4 éves szinten áll, van olyan amelyik 8 éves szinttel rendelkezik, amikor az iskolába
érkeznek.
Igyekeznek egy szintre hozni a gyerekeket. A beérkező kertészszigeti gyerekekkel nő a
létszám, 31 fő ötödik osztályos gyermek volt, így csoportot kellett bontani. Nagyon sokféle
tanuló van egy-egy osztályban.
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Szándékosan nem írt neveket a beszámolóban, ezért szívesen kiegészíti azt, ki az, akinek a
festménye helyezést ért el, a tanuló: Gyüge Izabella.
Akiknek a festményeiből kiállítást rendeztek Berekfürdőn a tanulók: Lippai Kata, és Jenei
Anna. Mindegyik tanuló felkészítő pedagógusa Szilágyiné Baranyi Judit, egy nagyon
talpraesett, agilis, kreatív pedagógusa a nevelő testületnek.
A pedagógusok díjazásával kapcsolatosan azért is írt a tájékoztatóban, mert számára is
szívfájdalom volt, hogy a pedagógusok, akik a községben ledolgozták az életüket, nem
lehetett részükre egy olyan elismerést átadni, amit megérdemelnek. Ezt pedig nem lehet már
visszahozni, erre már nincs lehetőség, kéri, hogy a képviselő-testület egy kicsit szélesebb
látókörű legyen.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a válaszokat. Ismerik egymást egy ilyen kis
településen. Végtelenül büszke arra, hogy a településről kikerülve a tanulók eredményeket
érnek el. Kezdeményezné, hogy ezeket a büszkeségeket hívják meg a falunapra. Tudja, hogy a
szüleje minden gyermekre büszke, de a jók között is vannak a legjobbak, és ezt tudomásul
kell venni, nyilván megdolgozott érte mindenki, aki az életbe magas szintet ért el.
Sokat jelent számára a törvények tisztelete, a tudás becsülete, mert ezért a tudásért keményen
meg kell dolgozni.
Koczka Istvánné iskola igazgató: A bucsai gyerekeket nagyon várják a középiskolákban.
Mindig azt mondják, hogy jól felkészült tanulók jönnek Bucsáról, és megállják a helyüket.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a hozzászólásokat, a válaszadásokat. Az igazgató
asszony a KLIK-hez való csatlakozás utáni, a 2013 év eleje óta eltelt időről adott
tájékoztatást. Ennek abból a szempontból is örül, hogy levonhatják a következtetést, hogy bár
közösen anyagilag nehezebb volt, de együttműködés szempontjából jobb volt a régi rendszer.
Látják, hogy egy-egy rész át lett alakítva, meghallgatták azt, hogy a rendszert hogyan, milyen
irányba kellene alakítani, reméli, hogy lesz is változás.
Szakmai síkon az iskola igazgatója látja azt, hogy milyen változásokra lenne szükség, nyilván
nem rövid távon van szó erről. Hosszú távon a mostani kormány szakmailag felkészült arra,
hogy hogyan készíti elő változásokat, amely idővel egy korosztály, vagy félkorosztály
távozásával fog beépülni a társadalomba. Az igazgatónő fogja tudni ezeket az akadályokat
kezelni.
A képviselő asszony felvetését napirendre fogják tűzni a pedagógusok szakmai munkájának
elismerésével kapcsolatosan.
Ismerve a mostani szakmai változásokat és az életpálya modell bevezetését ami a
pedagógusokat érintően az elmúlt években bevezetésre került, reménykedett abban, hogy a
szakmai munka elismerése nemcsak bérben, hanem egy felterjesztési rendszer kialakításával
is meg fog valósulni.
A mostani pedagógus jutalmazásoknak a KLIK keretek nélkül igyekezet megfelelni, de mint
polgármester is érzi ebben a témában a felelősségét. A település képviselő-testületének a
későbbiekben elő kell venni a rendeletet, és egyfajta elismerési rendszer ki kell építeni.
Megköszönte a tájékoztatást, és az előkészített anyagot.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola,
Alapfokú Művészeti Iskola tevékenységéről szóló tájékoztatást.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
30/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az e határozathoz csatolt melléklet
szerint elfogadja a Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti
Iskola tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Koczka Istvánné iskola igazgató
Határidő: azonnal
3. napirendi pont: Tájékoztatás a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális
Alapítvány tevékenységéről
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a negyedik napirendi pontot, a tájékoztatást a
Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány tevékenységéről.
Felkérte a jelen lévő Papp Esztert, a kuratórium elnökét, hogy szíveskedjen tájékoztatóját
megtartani.
Papp Eszter a kuratórium elnöke: Megköszönte a meghívást, majd felolvasta az alapítvány
tevékenységéről készített tájékoztatást.
„Felkérésüknek eleget téve tájékoztatást adok alapítványunk munkájáról. Felolvasta Az
Alapítvány 1998-ban került bejegyzésre, két alapító tagja Ambrus Imréné és Majoros
Gyuláné. Közhasznú, tartós közérdekű célú alapítvány. A működtetést 3 tagú kuratórium
végzi. Jelenleg a kuratórium tagjai Csaláné Bányai Katalin és Verikné Polyák Anikó, Papp
Eszter. Mindenki díjmentesen végzi feladatait, gazdasági feladatot könyvelő végzi (havi
háromezer Ft díjat fizetünk).
Az alapítvány célja: A Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanórán kívüli, szabadidős
tevékenységének segítése. Az Alapítvány az oktatás és nevelés képességfejlesztés
ismeretterjesztés és sport terén lát el közérdekű feladatot.
Konkrét célja: Sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának
előmozdítása/helyezettek díjazása, szervezési költségek átvállalása), az iskolában szervezett
versenyek díjazásához egyszer ősszel írja ki a pályázatot, ahol a csoportok vezetői
formanyomtatványokon kérhetik a támogatást. A kérelemnek tartalmazni a kell a
megvalósítandó célt, a kért támogatás összegét és a csoportban szereplő tanulók létszámát. A
pályázatok október végén kerülnek elbírálásra és a támogatás összege is akkor kerül
kifizetésre. Néhány tájékoztató adat az elmúlt három évben kifizetett támogatásról: 2013évben: 315 ezer Ft, 2014 évben 360 ezer Ft, 2015-ben 388 ezer Ft. Bevételeink:
támogatásból, adományból, SZJA 1 %-ból és a kulturális bemutató bevételéből tevődik össze.
Az adománynak és a SZJA 1 %-nak köszönhetően a törzstőkénél jóval nagyobb összeget
tartalékolunk, hogy váratlan helyzetekben is tudjunk támogatást kifizetni. A kiírt pályázati
lehetőségeket kihasználjuk. Beadott pályázataink többé-kevésbé sikeresek. 2011-évben NCA
pályázaton nyertünk százezer forintot, ebből digitális fényképezőgépet, mobiltelefont
vásároltunk.
2013-ban az Emberi Erőforrás Minisztérium által kiírt „Rákóczi Nyomán” című pályázaton
404-ezer Ft-ot nyertünk 40 fő vett részt a két napos osztálykiránduláson teljesen ingyenesen.
Külön köszönet Majoros Gyuláné alapító tagnak aki a Pályázatokat írja Verikné Polyák
Anikóval. Marika néni nem csak a pályázatokat írja, de végig kíséri, segíti az alapítvány
munkáját is. A sport és kulturális rendezvények támogatása az Alapítvány nélkül nem jönne
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létre. A művészeti tanszakokat működésben is segíti eszközvásárlással, fellépéshez szükséges
kellékek vásárlásával. Szervezők által igényelt támogatásból az Iskola minden tanulója
részesül (példa erre a Rákóczi napok keretében lebonyolított sport versenyek, rajzversenyek
vetélkedők). Elmondhatjuk, hogy az Alapítvány további működtetése nélkülözhetetlen.
Önzetlen támogatók nélkül nem tudnánk ilyen hatékonyan működni. Itt ezen a Képviselő
testületi ülésen is meg kell említeni, hogy mindenki támogatását is megköszönjük és szívesen
vesszük a legkisebb összegtől a legnagyobb összegig, külön köszönet rendszeres
támogatónknak Lengyel Magdolnának aki már több mint öt éve utalja számlánkra havi
tiszteletdíját. Köszönet 2015 évben nagyobb összeggel (száz ezer forinttal) támogatást nyújtó
falunkból elköltözött Kecse Józsefnek, hogy alapítványunkat támogatta. Régen a Képviselő
testület döntése alapján két évben is kaptunk kisebb összegű támogatást, szívesen vennénk az
elkövetkező időben ha csekély összeggel is, tudnának támogatni.
Köszönöm, hogy meghallgattak!”
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatót.
Megkérdezte a képviselőket, van-e kérdésük, hozzászólásuk.
Földesi Györgyné képviselő: Megköszönte a tájékoztatást, sok mindent megtudhattak a
képviselők. Nagyra értékeli a gyerekek szerepléseit, és a felkészítés sem kis feladat.
Megkérdezte, hogy a március 15-i ünnepség miért nem a Művelődési Házban került
megrendezésre? Sokat jelent az, ha az előadás a színpadon kerül bemutatásra.
Kláricz János polgármester: A fűtés miatt nem tudják ezt a moziteremben megrendezni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Megkérdezte, hogy az alapítványok könyvelését ki készíti?
Papp Eszter: Az iskolai alapítványnak 3.000 Ft/hó összegért könyvelnek Szeghalmon.
Orosné Berényi Mária: Az óvodai alapítványka 2.000 Ft/hó összegért könyvelnek
Füzesgyarmaton.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a válaszadásokat.
Megkérdezte a képviselőket van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és vélemény nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki elfogadja a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány
tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
31/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális Alapítvány
tevékenységéről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bucsai Tanulókért
Szociális és Kulturális Alapítvány tevékenységéről szóló tájékoztatást.
Felelős: Papp Eszter kuratóriumi elnök
Határidő: azonnal
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4. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kláricz János polgármester: Előterjesztette az ötödik napirendi pontot, a tájékoztatást a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást.
A képviselő-testület meghatározta azokat a területeket, melyeket belső ellenőrzés alá kíván
vonni. A döntésről értesítette a belső ellenőrzést végző vállalkozást, a Cs.A.Cs. Kft-t, aki a
döntés alapján elkészítette a 2016. évi belső ellenőrzési tervet.
A migráns helyzettel kapcsolatos döntés továbbításra került az országgyűlési képviselő úrnak,
több mint 900 képviselő-testületi döntést továbbítottak, a polgármestereket összehívták a
Belügyminisztériumba, és kérték támogassák a kormányt abban, hogy a migráns helyzettel
kapcsolatosan komolyabb felhatalmazással legyenek.
A BUCSA-ÉP Nonprofit Kft részére az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján a
tagi kölcsönt átutalta, a fennálló tartozásával kapcsolatos kezelés megtörtént.
A DAREH mint regionális hulladékgyűjtő már előkészítette a szerződéseit, az
önkormányzatok bíznak abban, hogy június 30-i letisztázódnak a hulladékkezeléssel
kapcsolatos tennivalók. A háznál történő szelektív hulladékgyűjtő edényeket már ki kellett
volna teríteni, de ez még nem történt meg, biztosan téma lesz a későbbiekben is.
Folyik a munka a település rendezési tervének elkészítésével kapcsolatosan, egy anyag, a
Településfejlesztési Koncepció, mint munkaanyag a képviselők elé a mai kerül
véleményezésre.
Megalakult az Ó-Berettyó Térség Fejlesztéséért Egyesület, mely egyesületnek Bucsa Község
Önkormányzata is alapító tagja. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy alelnöki
tisztséget vállalt az egyesületben.
A bejelentések napirendi pontokon belül bármire vissza lehet térni, vagy kérdéseket lehet
feltenni.
Földesi Györgyné képviselő: Azokról a történésekről is adjanak számot, illetve beszéljenek
róla, ami nem számos határozat alapján kerül jelentésre, illetve nincs is róla határozat, de kell,
hogy beszéljenek róla.
A Bucsa Geotherm Kft ügyvezető keresésével kapcsolatosan kérdezte, hogy jelenleg mi a
helyzet?
A Zsombok Szabolcs panaszos levelére adott válasz levelet elfogadta-e Zsombok Szabolcs?
A Bucsa-Füzesgyarmat közötti út minősíthetetlen állapotú, történik-e ebben előrelépés?
A szennyvízberuházás befejezése csúszik, szeretne erről többet tudni, és a lakosok felé is
kellene tájékoztatást tenni.
Az Ady Endre utcai lakás meghirdetésével, eladásával kapcsolatosan történt-e lépés?
Kláricz János polgármester: A Bucsa Geotherm Kft ügyvezető kutatása részben kudarcba
fulladt, a tulajdonosokat Dr, Puskás János ügyvezető megkereste, de közülük senki nem
kívánja betölteni az ügyvezető pozícióját, a tulajdonrészüket szeretnék értékesíteni.
A napokban fog egyeztetni a Puskás úrral, és a jogi képviselővel.
Zsombok Szabolcs a panaszos levélre adott választ elfogadta, a felajánlásra nem tartott igényt.
Folyamatos párbeszéd folyik az út helyreállításával kapcsolatosan. A kivitelező is nagyon
odafigyel a történésekre.
A Bucsa-Füzesgyarmat közötti út felújítása folyamatos téma, egyfajta prioritási csata zajlik,
Kisújszállás-Ecsegfalva-Dévaványa és Bucsa-Füzesgyarmat vonalában. Elsődlegesen az
Ecsegfalvánál meglévő híd az, ami most is életveszélyes állapotban van, talán elképzelhető
az, hogy ott a munkálatok megindulnak. Reméli, hogy a közeljövőben megindulnak azonban a
10

munkálatok Bucsa-Füzesgyarmat között is, azért is, mert a helyi igényen túlmenően térségi
gazdasági okai is vannak.
A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan tervezve van egy lakossági fórum, fontos lenne, hogy
mihamarabb megtörténjen, de addig, amíg vannak bizonytalan időpontok, és ez most a
szennyvíztisztító áramellátása, addig nem hívná össze a lakosságot. Amint ez lezárul, akkor
lakossági fórummal szeretnék az udvaron belüli lakásbekötéseket egy dömpinggel elindítani.
Most kb. 90 napos határidő csúszással számol a kivitelező. Ez az időpont a beruházás
befejezését jelentené, amit december hónapra terveznek. De már eddigre 6 hónapos
próbaüzemnek kellene lezajlania.
A tervek szerint áprilisban az árambekötés megtörténik, és a szakaszokon a hibák kijavítása is
megtörténik, és
akkor a lakosoktól fogadni
tudják a szennyvizet.
A Fundamenta szerződést kötők közül egyre többen kapják vissza a megtakarításaikat, a
lakosoknak március 31. napját adták meg azoknak, akik még nem fizették meg a
hozzájárulást, és a határidők leteltével április hónapban elkezdik visszafizetni a többlet
összegeket a részlefizetést választó lakosoknak.
Az OTP bank automata kihelyezésével kapcsolatosan felvették a kapcsolatot a környező
fiókvezetőkkel. Egy személyes találkozón fogják átbeszélni a kihelyezést.
Az Ady Endre utcai lakás eladását a CSOK-kal szeretnék összhangba hozni, még az elmúlt
héten is volt változás ezzel kapcsolatosan, de a meghirdetést csak megerősítené.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés, hozzászólás? Mivel több kérdés és
hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a
lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
32/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
5. napirendi pont: Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek igénybevételi km
keretének megállapítása
Kláricz Jánospolgármester: Előterjesztette a hatodik napirendi pontot a civil szervezetek
magáncélú üzemi igénybevételi km keretének megállapítását.
Az előterjesztés a tavalyi évhez hasonló adatokat tartalmaz.
Kéri, hogy a képviselők vitassák meg a civil szervezetek részére a természetbeni
támogatásként javasolt km kereteket.
Földesi Györgyné képviselő: Ha most nem készült, akkor javasolja, hogy jövőre készüljön
egy bázis érték, amihez tudják hasonlítani a javaslatot, de ettől most elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
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Kláricz János polgármester: Megkérdezte van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel
más kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki elfogadja a civil szervezetek
magáncélú üzemi járművek igénybevételi km keretét, kézfelemeléssel szíveskedjen szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
33/2016. (III.31.) Képviselő-testületi határozat
Civil szervezetek magáncélú üzemi járművek
igénybevételi km keretének megállapítása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a civil szervezetek természetbeni
támogatásain belül az ingyenes gépkocsi használat 2016. évi km keretéről a következő
táblázat szerint:
2016. évi km
Civil szervezet neve:
Címe:
keret
A Bucsai Óvodásokért - Gondtalan
5527 Bucsa, Kossuth tér 9.
500
Gyermekkor - Alapítvány
Bucsai Polgárőr Egyesület
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
500
Bucsa Sport Egyesület
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
10000
Bucsai Alkony Nyugdíjas Közhasznú
5527 Bucsa, Kossuth u. 37.
500
Egyesület
Bucsai Kézműves és Hagyományőrző
5527 Bucsa, Petőfi u. 4-6.
500
Egyesület
Bucsai Tanulókért Szociális és Kulturális
5527 Bucsa, Kossuth u. 61.
500
Alapítvány
Csali Horgász Egyesület
5527 Bucsa, Kossuth tér 6.
500
Református Egyház
5527. Bucsa, Kossuth u. 21.
500
Katolikus Egyház
5527. Bucsa, Petőfi u. 7.
500
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
5527. Bucsa, Kossuth u. 37.
500
Szervezetének Bucsai csoportja
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: 2016. március 31.
7. napirendi pont: Bucsa Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata,
módosítása a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében
meghirdetett pályázatokhoz való illeszkedés végett
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a hetedik napirendi pontot, a Bucsa Község Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát, módosítását a Terület- és településfejlesztési
Operatív Programok keretében meghirdetett pályázatokhoz való illeszkedés végett.
Átadata a szót Pap-Szabó Katalin jegyzőnek.
Pap-Szabó Katalin jegyző: A Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében
meghirdetett pályázatokhoz kapcsolódóan kell a Helyi Esélyegyenlőségi Programot
felülvizsgálni. A napokban kell pl. rögzíteni a kerekpársáv kialakítására szóló pályázatot, és
már a benyújtásakor nyilatkozni kell arról, hogy a fejlesztés illeszkedik a Helyi
Esélyegyenlőségi Programhoz.
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A program felülvizsgálata megtörtént, és a pályázati felhívásban megfogalmazott céloknak
megfelelően a program módosításra került.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a kiegészítést, megkérdezte van-e még valakinek
kérdése, hozzászólása? Mivel más kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, aki
elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását, kézfelemeléssel szíveskedjen
szavazni.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
34/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról,
módosítása a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében
meghirdetett pályázatokhoz való illeszkedés végett
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálja és módosítja a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, mely a módosítást követően a Terület és településfejlesztési
Operatív Programok keretében meghirdetett pályázatokhoz illeszkedik.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Az ülésről távozik Fenyődi Attila Béla alpolgármester, így a jelenlévő képviselők száma
6 főről 5 főre csökken, a szavazatok száma is 6-ról 5-re változik.
8. napirendi pont: Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok
keretében meghirdetett pályázatok benyújtásáról
Kláricz János polgármester: A 2014-2020 közötti programozási időszakban nyitvaálló
pályázati lehetőségek közül az önkormányzatok számára a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) nyújtanak támogatást a legmagasabb intenzitással. Alap
infrastruktúrafejlesztés esetén 100 %-os támogatásban részesülő pályázatokról van szó.
A 2016 évben meghirdetett pályázatok közül az önkormányzat a következő felhívásokra ad be
pályázatot a TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztése kiírásra - helyi piac kialakítás – Bucsa,
Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanon beruházás megvalósítására, a TOP-1.4.1-15 A
foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével kiírásra, az óvoda belső felújítására, a Bucsa, Kossuth tér 9.
ingatlanon, a TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című
kiírásra, csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása Bucsa község belterületén beruházás
megvalósítására, a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati
kiírásra, kerékpársáv kialakítása Bucsa község belterülete 4206 sz. közút mentés beruházás
megvalósítására, a TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című
kódszámú felhívásra, orvosi rendelő kialakítása Bucsa, Kossuth tér 2. ingatlanon.
A projektek 100 %-ban támogatottak, a pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció
(műszaki tervek, vázrajzok, tervezői költségbecslések stb.) elkészíttetése költséggel jár, ezért
szükséges a képviselő-testület jóváhagyása.
Az előkészítés költségei nyertes pályázatok esetén a pályázatból 100 %-ban elszámolhatók.
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Március 31-i határidővel már rögzíteni kell a kerékpársáv kialakítása pályázatot, illetve április
18-i határidővel a csapadékvíz hálózat kiépítése pályázat lesz a következő.
A többi pályázat az óvoda felújítása, a helyi piac kialakítása, orvosi rendelő építése.
A kerékpár sáv építése pályázat készült el a legnagyobb mértékben, a mai napon már eljutott
oda az előkészület, hogy a KKK kijelölte az önkormányzat konzorciumi partnerét a Magyar
Közút Zrt-t.
A TOP-os pályázatoknál a benyújtáskor még nem szükséges teljes mértékben elkészíteni a
költségvetést, hanem egy csomópontos költségmeghatározásra és becslésre van szükség.
Később pontozás alapján, ha nyertes lesz a pályázat a részletes költségmeghatározás akkor
történik meg.
A kerékpársáv építése projektről fontos tudni, hogy a település két végén egy forgalomlassító
útakadály kerül kialakítása, a település teljes belterületén a jelenlegi út padka kiemelésével
kerül a kerékpársáv kialakításra.
A polgármester a képviselők számára megismerésre bocsátotta a terveket.
A pályázat egyik legfontosabb eleme az, (és a pontozás szempontjából is fontos) hogy azokat
a célpontokat jelölte ki, amelyek a településen csomópontoknak számítanak, ezeken a
helyeken fedett kerékpár tárolók kerülnek kialakításra, pl. a református templom előtt, az
általános iskola előtt, a Bisztró előtt.
A közlekedésbiztonsági szakemberek, akik kint jártak, úgy tartotta indokoltnak, és
biztonságosnak, hogy a Bocskai utcai iskola Kossuth utcai csatlakozásnál, és a Kossuth utcai
iskolánál egy-egy zebra átkelőhely kerüljön kialakításra, és a két zebra átkelő között
gyalogjárda kerül kialakításra párhozamosan a kerékpársávval. Sajnos pályázatban nem
lehetett indokolni azt, hogy a település teljes vonalán a két oldalán megvalósuljon a
gyalogjárda.
A projekt maximális mérete 400 millió forint, ami most megcélzásra került.
Ahol szükséges fedett belvíz elvezető csatorna lesz. Azért nem lehet kerékpár utat építeni,
mert az átmenő forgalomnak el kellene érnie a napi 2000 darab számot, a településen pedig
ez az számadat csak 8-900 db.
A képviselők rövid megbeszélést tartottak a tervek megtekintésével egyidejűleg.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy a projektek esetében a műszaki
előkészületekre az önkormányzat lefolytatta az ajánlat beszerzéseket. Az előkészületi
munkálatok elvégzésére a Berpromer Kft-t kérte fel. A kft határidőre vállalta a feladatok
ellátását. Mivel 100 %-os támogatottságúak a TOP-os felhívások, ezért sok önkormányzat
nyújt be nyújt be pályázatot, és reméli, hogy Bucsa Község Önkormányzata is sikeres lesz.
A csapadékvíz elvezető rendszer felújításával kapcsolatosan elkészül egy rendszerterv, (ami
nem engedélyes), és amely öblözetekre bontja a települést, és most a pályázat benyújtásával
két és fél öblözet felújítását szeretnék megvalósítani. Ami a pályázatban érintett szakasz a
főutca teljes szélességében mindkét oldali csatorna, és azoknak a rávezetései. Érdekes
információ az, hogy egy szakember lenyilatkozta, és felhívta a figyelmet arra, hogy a Kossuth
utcán nem szabad megfordítani a csapadékvíz folyását, hanem a Széchenyi utcán kell
kapacitás bővítést kialakítani, mert geodézia szempontból, ami szemmel nem látható, jelentős
a szintbeli különbség, és nem szabad mélyebb műveket elkészíteni, mint ami jelenleg is van a
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Deák utcától lefele. Ennek értelmében a Széchenyi és a Deák utca csatlakozásánál a Sárréticsatorna felé történő kimenetet szeretnék felújításba bevonni. Továbbá a pályázat tartalmazni
fogja a Kossuth utcát, a Hajtó utca teljes szakaszát, valamint a befogadóig haladó részt, és egy
komolyabb kapacitást felülvizsgálatot és újratervezést a Bekefalvi részen az út átfúrásnál.
Ennek a felülvizsgálatát és a Sebesfoki-csatornába történő vezetését, bővítését jelenti. A teljes
főúton egy előre gyártott mederprofilból kialakított, szintezett megújuló csatornahálózatot
jelenten, és a kapacitást tekintve is bővítést jelentene, tehát a főúton teljes egészében változás
következne be. Április 10-én várják a végleges anyagot, amit gyors határidővel megtekintésre
rendelkezésre is bocsát, nyilván nem konkrétan véleményezésre, mert a szakemberben bízva,
inkább csak a tapasztalatokra épülő egy-egy megjegyzést figyelembe lehetne venni.
A csapadékvízelvezetés és a kerékpársáv építés két nagy projekt, az elkészülő műszaki
tervdokumentációk tudják megalapozni a költségeket.
Faluházi Sándor képviselő: Megjegyezte, hogy a Széchenyi utcai kapacitás növeléssel nem
biztos, hogy nem lesznek gondok, és azért gondolja ez, mert a szennyvíz- és vízbekötések
éppen az átereszek fölött kerültek bekötésre a portákra.
Kláricz János polgármester: A Széchenyi utcán nem szeretnének kapacitást növelni, hanem
rendbetenni a csatornát, és a Deák utcai Névtelen utcai csatlakozástól szeretnének kapacitást
növelve a levezetést megoldani. Ennek a lencsének több irányba történne a belvíz elvezetése.
Faluházi Sándor képviselő: Nem tartja rossz dolognak a Hajtó utcai nagy ároknak a lefedését,
de látja még ebben azt a negatív dolgot, hogy a csatorna tároló keresztmetszete lesz kevesebb,
lefolyik a víz, de vissza is fog duzzadni.
Földesi Györgyné képviselő: Nem gond az, ha le van fedve, és háromnegyedik víz van benne.
Kláricz János polgármester: A Petőfi utcából az Árpád sorig is prioritásban van az, hogy
lefedjék az árkot, be vannak depózva azok nagyon nagy átmérőjű átereszek, amelyek ide
lesznek felhasználva. Ha ez a projekt nem lesz nyertes, akkor is el fogják készíteni ezeket a
legfontosabb munkálatokat.
Földesi Györgyné képviselő: A szennyvízberuházás során sok helyen sérültek az árkok,
nincsenek még helyreállítva, azt gondolná, hogy az a kivitelező dolga lenne, több helyen
földet is kellene visszahozni.
Kláricz János polgármester: Legutóbb egy több oldalas, utca, házszám, helyrajzi szám szerinti
megoldandó probléma listát adott le az önkormányzat a kivitelező irányába. A kivitelező
türelmet kért, hiszen ők még a munkaterületet az önkormányzatnak nem adták vissza, és ezt
rendezni kívánják. A vízelvezetések esetében a befogadó jelenti a legfontosabb megoldandó
problémát, és nyilván rendszerben kell gondolni.
A következő három projekt, ami majd még április 18. napját követően kerül benyújtásra a
piac kialakítása, az orvosi rendelő építése, és az óvoda felújítása.
A mérnökkel és a szakemberekkel felmérték a Kossuth u. 65. szám alatti ingatlant, és arra az
elhatározásra jutottak, hogy egy teljesen új ingatlanra kellene tervezni két orvosi ellátást.
A projektben van lehetőség az ingatlan megvásárlására is, és a Kossuth tér 2. szám alatti
ingatlan került szóba, ez a központban van, és a tulajdonosokkal már történt már előzetes
egyeztetés.
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A következő pályázat az óvoda teljes belső felújítása, az udvaron lévő játszó bútorok, és
egyéb, az ingatlanhoz kapcsolód kerékpártoroló, kerítés, közterület alakítása.
Ebből az okból kifolyólag is komoly átgondolást igényel a piac áthelyezése.
Csarnok jellegű piac létesítmény a mostani helyen nem oldható meg, nagyon kicsi, 300
négyzetméter.
A főutcán, a Kossuth u. 43. szám alatt van egy olyan telekméret, amit megfelelőnek tartana a
piac csarnok megépítésére, így a piac a központba maradna, és ki tudnák alakítani. A
tervdokumentációk, és megbízások erre irányulnak, itt már májusi benyújtásról van szó.
Ezek a jelenleg megnyílt pályázatok vannak most előkészítés alatt az önkormányzatnál, és
ezekről szeretné, ha a képviselő-testület döntést hozna. A pályázatok 100 %-os
támogatottságúak, azonban mivel később biztosan érinti a beruházás a költségvetést, ezért
mindenképpen az a javaslata, hogy legyen döntés mindenről.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Szeretné megtenni azt a kiegészítést, hogy magához a pályázat
feltöltéséhez nem szükséges képviselő-testületi döntést, azonban mégse utólagos legyen a
testület részéről a felhatalmazása arra, hogy ezeket a pályázatokat az önkormányzat elindítsa
és a megvalósítsa.
Kláricz János polgármester: Sokat várt az önkormányzat ezekre a pályázatokra, a kiírások
kedvezőek az önkormányzat számára, nincsenek olyan távol azoktól az elképzelésektől,
amelyeket már többször megfogalmaztak, az alapszolgáltatások fejlesztésére, a
belvízelvezetés megvalósítása, a kerékpársáv, vagy kerékpárút megépítése is régebbi
szándéka elképzelése, és prioritása volt az önkormányzatnak. A község elindul egy irányba,
városiasodik.
Faluházi Sándor képviselő: Az eredeti elképzelésekhez képest van némi változtatás a
helyszínekben, de szerencsés, van két olyan központi területen lévő ingatlan, ahova
elfogadható és szükséges beruházásokra tudnak pályázni.
Földesi Györgyné képviselő: Elfogadja, és támogatja a pályázatok benyújtását, hiszen a
község fejlődéséért ez a képviselő-testület a felelős, így a pályázatok kiválasztásáért,
benyújtásáért. Egyedül a piac helyének megválasztásáról lenne még érdemes gondolkodni.
Javasolja, hogy a Gazdasági Bizottság tagjait is tiszteljék meg azzal, hogy ezekről a
benyújtásra kerülő pályázatokról tartanak egy tájékoztatást részükre is.
A TOP-os pályázatoknak illeszkednie is szükséges a polgármester Gazdasági Programjához.
Maximálisan támogatja, és elfogadja a pályázatok benyújtását, mint említette egyedül a piac
helyén kellene gondolkodni, nem a legjobb helyre tervezik. Javasolná, hogy vigyék ki a
Kossuth utca 62. számig, ez csak két utcahossz. Gondolkodna rajta, mert a piac mindig egy
kicsit lomos, bűzös, nem elegáns, nem illik a község közepére.
Az orvosi rendelőnél a parkolás lesz majd nehézséges, egyébként nincs más kifogása.
Van több telek, és egyéb hasznosítható ingatlan is a községben, meg kell gondolni azok
megvásárlását a tulajdonosoktól, még ha most konkrétan nincs is terve az önkormányzatnak,
de jó ha az önkormányzat tulajdonában lennének ezek a telkek, épülete.
Kláricz János polgármester: Maga a helyszín módosítás nem lehetetlen a piac pályázat
benyújtása előtt még akár módosíthatnak is, és ha a konkrét tervek megérkeznek, újra felül
lehet vizsgálni a helyet. Jelezni fogja azoknak a tulajdonosoknak az önkormányzat vásárlási
szándékát, ami a későbbiekben egy adott pályázati lehetőséggel együtt fejlesztésre kerülhetne.
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El tudja fogadni a felvetéseket a helyszíneket és egyéb gondolatokat illetően is.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a TOP-1.1.3-15 „Helyi gazdaságfejlesztése” elnevezésű
pályázati felhívásra szóló pályázat benyújtásával, „Helyi piac kialakítására” – a Bucsa,
Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanon.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
35/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-1.1.3-15
„Helyi gazdaságfejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra pályázatot nyújt be, „Helyi
piac kialakítás”-ra, a Bucsa, Kossuth u. 43. szám alatti ingatlanon.
A pályázat költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből biztosítja és
felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e még valakinek kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
elnevezésű pályázati felhívásra az óvoda belső (Bucsa, Kossuth tér 9.) felújítására.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
36/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-1.4.115 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű pályázati felhívásra az óvoda
belső felújítása tárgyban (Bucsa, Kossuth tér 9.) pályázatot nyújt be.
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért a TOP-2.1.3-15 „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó pályázattal, csapadékvíz elvezető hálózat
kialakítása Bucsa község belterületén célra.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
37/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-2.1.3-15
„Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” elnevezésű pályázati felhívásra
pályázatot nyújt be, csapadékvíz elvezető hálózat kialakítása Bucsa község belterületén
célra.
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért azzal, hogy a TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be az önkormányzat kerékpársáv kialakítása Bucsa
község belterületén (4206 sz. közút mentén).
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
38/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntést hoz arról, hogy a TOP-3.1.1-15
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be
kerékpársáv kialakítása Bucsa község belterületén (4206 sz. közút).
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki egyetért azzal, hogy a TOP-4.1.1-15 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális
fejlesztése” pályázati felhívásra pályázatot nyújt be orvosi rendelő kialakítása Bucsa, Kossuth
tér 2. ingatlanon célra.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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39/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Terület- és településfejlesztési Operatív Programok keretében meghirdetett
pályázat benyújtásáról
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a TOP-4.1.1-15
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” pályázati felhívásra pályázatot
nyújt be orvosi rendelő kialakítása Bucsa, Kossuth tér 2. ingatlanon célra.
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerin
9. napirendi pont: Döntés a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat
benyújtásáról
„A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-67.4.1.1-16 számú felhívásra
Kláricz Jánospolgármester: Előterjesztette a kilencedik napirendi pontot, a döntés a
Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról „A településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 számú felhívásra. Ez a projekt is
műszaki előkészítés alatt áll, a Közösségi Ház és a Művelődési ház belső felújítását,
fűtéskorszerűsítését, a tetővel kapcsolatos felújítási munkálatokat jelentené. Ez tehát nem 100
%-os támogatottságú, de azt tudják, hogy 50 millió forint a legmagasabb keretösszeg, és úgy
készítik elő, hogy a lehető legmagasabb összeget állítják be a megpályázott összegnek.
Az előkészületek folynak, a mozi nagyterem egyenlő szintre hozását tervezik, belső
homlokzatot csökkenteni kellene. A 10 %-os önerő miatt is kell a testületi határozat. A
felújítással kapcsolatos elképzeléseken az előkészítés alatt is sokat kellett változtatni, ahhoz,
hogy a pályázat pontszámát optimalizálják. A teljes műszaki dokumentációt a képviselők
rendelkezésére fogja bocsátani.
A moziteremben a padlózatot egy szintre szeretnék hozni, és ezzel egy nagyobb fokú
használhatóságot szeretnének létrehozni. A fűtést is kiterjesztenék a nagyteremre.
A belső homlokzatot így ebből kifolyólag szűkíteni kell.
Egy kicsi aggálya van azzal kapcsolatosan, hogy a színpadot most szét kell szedni, mert az
alatt nincs a rétegrend kialakítva. Magát a színpadot tehát újra kell készíteni, de ezt egy másik
pályázati projektből fogják megvalósítani, egy HACS pályázaton belül. Reméli, hogy ez
időben is egybe fog esni. Sajnos azonban ha HACS projektből valósítanák meg, nem ritka,
hogy egy-két évet csúszik a megvalósítás.
Ütemezés szerint azonban most javasolja benyújtani ezt a VP pályázatot.
Ez a projekt nyertessége esetén is kettő év lesz a megvalósításra, és a HACS forrás
megnyílása is ekkor tehető.
Reméli, hogy ütemezés szerint össze fogják tudni szervezni.
A Közösségi Házban a könyvtár és az irodarész maradna, a teljes tetőszerkezetet le kell
szerelni, villamoskorszerűsítés, fűtéskorszerűsítés fog történni. A tetőn héjazat cserét nem
lehet megoldani, mert rácstartós a tetőszerkezet.
Földesi Györgyné képviselő: Most tulajdonképpen két épületről beszélnek, a Művelődési
Házról, és a Közösségi Házról. A Művelődési Ház Radnóti Miklós nevet viselte, mivel kívül
felújításra került, kérné, hogy kapja vissza a feliratot az épület.
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A polgármester úr arról beszélt, hogy a moziteremben egy szintre kerülne a padlózat, és a
színpad is átépítésre kerülne, ezzel már el is vesztette a színházi jellegét.
Polgármester úr felelősséget vállal azért, hogy a beruházás megkezdéséről számítva két éven
belül visszaépülne a színpad, a tartozékaival együtt. Kevésbé használja a község, ezt
elfogadja, azonban régebben nagyon ki volt használva, a későbbiekben pedig még nem
tudhatják, hiszen nem a mának építenek. A világ azonban változik.
Az a gondolata, hogy nem hozná egy szintbe ennek a teremnek a padlószintjét, illetve a
színpadot esetleg két lépcsőfokkal tenné alacsonyabbra. Meghagyná az eredeti padlószintet,
és a fix székeket. Szükség van a faluban egy ilyen színházteremre.
Kláricz János polgármester: Az elmúlt évi önkormányzati záró rendezvényen 147 fő volt
hivatalos. Egy bizonyos szempontból csökken a moziterem kihasználtsága, viszont egy idő
után el fognak jutni arra szintre, hogy egy nagyobb rendezvényt már nem tudnak megtartani a
Közösségi Ház termében, akár egy nyugdíjas találkozó, vagy más rendezvény (lakodalom)
miatt. Nem éppen a karácsonyi rendezvényről van, szó, más nagyobb rendezvényeknél is
gondot okozott a terítés. Az egységes asztalok már elkészültek. Ha fix székes, döntött aljzatú
marad a színházterem, akkor erre nem lát esélyt.
Volt olyan elképzelése is, hogy legyen a terem multifunkcionális, engedjenek le
kosárpalánkot, stb, de ezt elvetette, a hely hangulata és berendezettsége maradjon a kulturális
irányban. A sík padló és a berendezett nézőtérnek azon funkciója maradna meg, hogy egy
nagyobb rendezvényt is meg tudnak tartani.
Földesi Györgyné képviselő: Nyilván ha megbeszélik, és mindenki elmondja a gondolatát,
akkor közelíteni fognak egymáshoz.
Faluházi Sándor képviselő: Egyetértene azzal, hogy a színházterem is alkalmas lenne
rendezvények tartására, hiszen egész évben, de főleg év vége felé rengeteg a rendezvény, alig
tudják összeszervezni az alkalmakat. Jó lenne, ha két terem lenne.
Földesi Györgyné képviselő: Mostanában átalakulóban van a világ, és a nőnapi rendezvényen
az énekesek, akik nagyon szép műsort adtak, a színpadon még nagyobb hatással lettek volna a
közönségre. Jobban rá kell szervezni ezekre a műsorokra. Ha még egy szép színházteremben
adták volna ezt elő, még nagyobb lenne a varázsa. Ha kész lesz a terem, felavathatnák
Horváth Bálint operaénekes fellépésével.
Javasolja, hogy hagyjanak az utódaikra olyat, mint amit az elődök is hagytak a most itt élőkre.
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek még kérdése,
hozzászólása?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki egyetért a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett
pályázat benyújtásával, „A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16
számú felhívásra.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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40/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázat benyújtásáról
„A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-67.4.1.1-16 számú felhívásra
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „A településképet
meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, energetikai korszerűsítése VP-6-7.4.1.1-16 számú felhívásra, a Bucsa,
Kossuth u. 37. szám alatti Közösségi Ház felújítása, korszerűsítése beruházás
megvalósítására.
A megpályázott összeg a beruházás összköltsége: 50.000.000 Ft, ebből saját erő 10 %.
A pályázat előkészítésének költségeit az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből
biztosítja és felhatalmazza Kláricz János polgármestert a pályázat benyújtásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
10. napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzata tulajdonát képező 0243 helyrajzi
számú ingatlan (pedagógus föld) hasznosításának megtárgyalása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizedik napirendi pontot, a Bucsa Község
Önkormányzata tulajdonát képező a bucsai külterület 0243 helyrajzi számú ingatlan
(pedagógus föld) hasznosításának megtárgyalását.
A pedagógus föld visszakerült az önkormányzat kezelésebe, 16 hektár nagyságú, ez a terület
adna helyet a koncepció szerint a rendezési terv alapján is egy nagyobb (négyhektáros) ipari
területnek. A többi szántó területnek a kihasználását a kormány kendermag termesztési
programjában való részvételen túlmenően egy gyümölcsös programban való részvételt is
szeretné javasolni, ha elfogadják a képviselők.
Lévai Ferenc vállalkozó szeretne ebből a szántóból területet megvásárolni. Egy kertészeti
terve lenne a vállalkozónak, és ha a testület tagjai is egyetértenek, egy hat-kilenc hektáron
körtefa ültetésre kerülne sor. A telepítés technológiáját egy szakemberrel is véleményeztetik.
Most arra szeretné a testület tagjainak véleményét kikérni, hogy Lévai Ferenc vállalkozóval
történő gyümölcsös telepítést támogatják-e?
A véleményeket szeretné kérni.
Mogyorósi Anikó képviselő: Ez egy hosszú távú kapcsolatnak tűnik.
Faluházi Sándor képviselő: A vállalkozó korlátlan anyagi lehetőségekkel bír, nagyon sok
földterületet vásárolt már. Nem szimpatikus számára az ötlet, de meggyőzhető.
Kláricz János polgármester: A gyümölcsfák lugasos formában lennének ültetve, és négy-öt év
alatt termőre fordulnak, a körte felvásárlásával nincs gond, mindegy mennyi terem,
felvásárolják. Rengeteg közfoglalkoztatott van, élő munkaerő lenne a fák gondozására, a
munkálatok végzésére. Nem szívesen vetne a földbe búzát, árpát. A földalapú támogatást a
gyümölcsös is megkapja. A szántó területet nem a legnagyobb profit termelésre állítanák be,
de négy-öt év múlva stabil bevételi fejlesztési forrás lehetne.
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Földesi Györgyné képviselő: A közös projektet kifejezetten ellenzi, és nem is szavazza meg.
A 2010-2014-es programban több ilyen közös projekt volt, ami nem alakult jól.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy ne vonjanak párhuzamot, ne így közelítsék meg.
Megfordítaná a kérdést a képviselők irányába, az a kérdés, hogy elad-e az önkormányzat 3
hektár fölterületet a bucsai külterület 0243 helyrajzi számú területből?
A képviselők részéről nincs meg a támogatottság.
Kláricz János polgármester: Meg kell tudni, hogy a közmunkaprogramban mi számolható el,
és ez közmunkaprogramba illeszkedik, addig is munkájuk lesz a közfoglalkoztatottaknak.
Mogyorósi Anikó képviselő: Nagyon körbe kell járni ezt a dolgot, de javasolja, hogy inkább
vessék el.
Kláricz János polgármester: Az alapkérdés tehát az, hogy a bucsai külterület 0243 helyrajzi
számú 16 hektár nagyságú szántó földterületből adna-e el az önkormányzat három hektárt
Lévai Ferenc részére?
Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a javaslattal egyetért?
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 nem szavazattal, 0 igen
ellenszavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:
41/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Döntés a Bucsa Község Önkormányzat tulajdonát képező bucsai külterület 0243
helyrajzi számú ingatlan (pedagógusföld) hasznosításáról, terület eladás elvetéséről
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete elveti azt a javaslatot, hogy a bucsai
külterület 0243 helyrajzi számú ingatlanból az önkormányzat három hektár területet
értékesítsen.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
11. napirendi pont: Külső Bizottsági tag lemondása, új külső bizottsági tag
megválasztása
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a tizenegyedik napirendi pontot, a „Külső
bizottsági tag lemondását, új tag megválasztása napirendet.
A Szociális Bizottság külső tagja írásban jelezte lemondását, melyet a képviselő-testület felé
is tudomásul vétel végett előterjesztem. Lengyel Magdolna, a Szociális Bizottság külső tagja
lemondott tisztségéről.
Új tagot javasolt, Opóczkiné Márki Andrea Sára elvállalta a Szociális Bizottság külső tagja
tisztséget.
Földesi Györgyné képviselő: Egyetért az új taggal.
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Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki Lengyel Magdolna, a Szociális Bizottság külső tagja lemondását tudomásul veszi.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
42/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Szociális Bizottsági külső tag lemondása tudomásul vétele
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Lengyel Magdolna
2016. április 1. napjával történő Szociális Bizottság külső tagjaként való lemondását.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni,
aki Opóczkiné Márki Andrea Sára, Szociális Bizottság külső tagja személyével egyetért.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
43/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Szociális Bizottsági külső tag megválasztása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság külső tagjaként
megválasztja Opoczkiné Márki Andrea Sárát.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: értelem szerint
12. napirendi pont: Bucsa település Településfejlesztési Koncepciójának első körös
megtárgyalás
Kláricz János polgármester: Előterjesztette a következő napirendi pontot, a
Településfejlesztési koncepció (munkaanyag) véleményezését.
Jelzi, hogy a koncepció jelen állaptában még munkaanyag. Kérte a képviselők véleményeit.
Faluházi Sándor képviselő: A koncepcióban észrevételezi, hogy az ivóvíz ellátást úgy
fogalmazzák meg, mintha a helyi vízzel lenne keverve a regionális ivóvíz. Véleménye szerint
ez nem így van.
Kláricz János polgármester: Tisztázni kell ezt a meghatározást.
Földesi Györgyné képviselő: Egy kiindulási helyzetnek
Településfejlesztési koncepciót, egy helyzetleírást tartalmaz.

megfelelőnek

tartja

a

Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, szeretne-e még valaki egyéb
észrevételt, hozzászólást tenni?
Mivel nem volt jelzés, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek szavazni, aki a
Településfejlesztési Koncepció (munkaanyaggal) egyetért.
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Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja, 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
44/2016.(III.31.) Képviselő-testületi határozat
Bucsa település Településfejlesztési Koncepciójának első körös megtárgyalása
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa település Településfejlesztési
koncepciójának első körös véleményezését lefolytatta.
Felelős: Kláricz János polgármester
Határidő: azonnal
Bejelentések
Kláricz János polgármester: Kérte a képviselőket, hogy a bejelentések napirendben mondják
el hozzászólásaikat.
Földesi Györgyné képviselő: A közmunkaprogram március 1-jével indult. Szükségesnek
tartaná, hogy írásban kapjanak a képviselők tájékoztatást a 2016. évi közmunkaprogramról,
hány fő van foglalkoztatva, milyen feladatokat végeznek. Egyrészt munkaanyagnak is lennie
erről a képviselőknek, másrészt morálisan is fontosnak tartja, hogy legyen ilyen anyag.
Nemrégen hallotta, hogy egy polgármester lemondott a közmunkaprogramban talált
szabálytalanság miatt (Abádszalók polgármestere).
Kláricz János polgármester: A közmunkaprogramot évi három-négy alkalommal ellenőrzik, a
Munkaügyi Központ, és minisztériumi szinten is. A jogszabályoknak megfelelt az ellenőrzés.
Földesi Györgyné képviselő: Javasolja, hogy készüljön munkaanyag a községháza udvarán
felgyűlt építőanyagok hasznosítását illetően. Ismételten felhívná a figyelmet a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek rendetlen állapotára. A Közösségi Ház egyik tetőablaka november
hónap óta nyitva van, be kellene csukni. A sportpályán a sportöltöző nyílászárói még mindig
nincsnek lefestve, javasolja, hogy legyenek lefestve, mert idő „megeszi”.
Javasolja, hogy beszéljenek az orvosok iparűzési adójának mentességéről.
Kláricz János polgármester: A közmunka programról fognak tájékoztatás adni a képviselők
részére, most csak nagyvonalakban beszélne róla. 5 programelemben vesz részt az
önkormányzat, fő prioritás a belvízelvezető csatornák rendbetétele, átereszek cseréjek,
támfalak helyreállítása, betonelemek gyártása. Egy nagyobb mennyiségű szórt kő depót
helyeztek, és a helyreállított utakat hosszú távon szeretnék jó minőségben megőrizni, és
folyamatosan kátyúzni. Zajlik tovább a mezőgazdasági program. A mezőgazdasági
programban a kendermag termesztésben is részt vesz az önkormányzat, három hektáron, vagy
lehet, hogy tíz hektáron. A helyi programban térkövet gyártanak, valamint a drótkerítés
gyártása most is folyamatos. Akkora mértékű a foglalkoztatási kényszer, amit jól látnak, hogy
egyre nehezebb a foglalkoztatottakat hasznos munkával elfoglalni. A közfoglalkoztatási
programon belül van lehetőség egy ingatan megvásárlására, erre kapott most lehetőséget és
támogatást az önkormányzat. Már az ügyvéd előtt van az az ügy, hogy az önkormányzat
megvásárolja a Bucsa, Kossuth utca 22. szám alatti ingatlant. A közfoglalkoztatottak számára
ott lesz egy melegedő, ott szeretnének helyet biztosítani számunkra. Jövőre pedig az épület
felújítására fognak igényelni pénzt, a tető felújítására, belső átalakításra, korszerűsítésre.
Telephelyként funkcionálna a közfoglalkoztatottak részére. Részletes programot írásban a
következő, vagy májusi ülésre fognak napirendre tűzni.
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Faluházi Sándor képviselő: A bedepózott kővel kapcsolatosan elmondta, hogy a Szondi utca
olyan szinten rossz, hogy arra nem lehet alap nélkül rátenni a zúzott követ.
Kláricz János polgármester: A Szondi utcát csak garanciális javításban fogják tudni
helyreállítani. A felhalmozódott építőanyaggal kapcsolatosan van egy leltárfelvétel. Sokan
jelezték, hogy vennének téglát. Be tudnak hozni egy ilyen leltárfelvételt az ülésre.
A szelektív szigetekkel kapcsolatosan igaz a felvetés, sokkal nagyobb gondot kell fordítani rá,
de már történt sok változás.
A Közösségi Ház tetőablakát nyilván be fogják csukni, ez nem kérdéses, ezt a műszaki
munkatársaknál kell jelezni.
A 13. napirendi pontban javasolta, hogy foglalkozzon a testület azzal a kérdéssel, hogy
jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a háziorvost mentesítse az önkormányzat az
iparűzési adó megfizetése alól.
Kéri, hogy a jegyző asszony a következő ülésre ennek nézzen utána és adjon tájékoztatást a
képviselőknek a lehetőségekről.
Pap-Szabó Katalin jegyző: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az óvodai beíratás időpontjáról
felhívás készült, melyet az óvodavezetővel egyeztetve hirdetnek az óvodában.
Kláricz János polgármester: Megköszönte a tájékoztatást.
Megkérdezte a képviselőket, van-e még kérdés a nyilvános ülésen?
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a megköszönte a képviselők aktív részvételét, és a
nyilvános ülést 16,00 órakor bezárta.

kmf.

Kláricz János
polgármester

Pap-Szabó Katalin
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Komroczkiné Nagy Edit
jegyzőkönyvvezető
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