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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

624-6/2012.iktatószám 

 

6. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

  

  

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én 

(szombaton) délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely 

KÖZMEGHALLGATÁS  

 

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

 

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

Harmati Gyula, Juhász Sándor, képviselők. 

 

Távol maradtak: Dr. Serester Zoltán, Fenyődi Attila képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva körjegyző 

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent lakost a 

közmeghallgatás alkalmával. Köszöntötte a megjelent képviselőket, és Dr. Nagy Éva 

körjegyzőt.  

 

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

testülete részéről 7 főből 5 fő képviselő jelen van. 

 

Előterjesztette módosítási javaslatát, miszerint a meghívó sorrendjében módosítással szeretne 

élni oly módon, hogy az első napirendi pontot és a második napirendi pontot felcserélje.  

 

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat: 

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

szennyvízcsatornázása”KEOP-7.1.0/11-2011-0004 projektről), és 2012. évi terveiről 

2./ Bucsa Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésével kapcsolatos 

tájékoztatás 

3./ Közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása és megtárgyalása 

 

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

pontokkal kapcsolatosan kérdése, észrevétele?  

 

Mivel kérdés és észrevétel nem volt a napirendi pontokat elfogadásra javasolta.  

Kérte a képviselőket, kézfelnyújtással 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: Tájékoztatás az önkormányzat folyamatban lévő projektjeiről 

(„Bucsa Község szennyvízcsatornázása ”KEOP-7.1.0/11-2011-0004 projektről), és 2012. 

évi terveiről 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Tájékoztatás az 

önkormányzat folyamatban lévő projektjeiről („Bucsa Község szennyvízcsatornázása”KEOP-

7.1.0/11-2011-0004 projektről), és 2012. évi terveiről. 

 

Megkérte a Tisztelt lakosokat arra, hogy a jelenléti ívet mindenki értelemszerűen töltse ki 

ezzel igazolva azt, hogy jelen voltak ezen a tájékoztatáson.  

 

A folyamatban lévő projektek közül egyik legkiemelkedőbb a szennyvízberuházással 

kapcsolatos tájékoztatás. A mai nap egyik kötelező eleme ugyanis, hogy tájékoztatásokat kell 

tartani az előkészületi fázisról. Ezen tájékoztatás ledokumentálása is szükséges, és majd 

ezeket el kell juttatni az önkormányzatnak a támogatóhoz. A megválasztást követően a 

lehetőséget megragadva a KEOP-os programon belül szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére 

nyertes pályázat után elkezdődhetett az előkészületi fázis. Az előző időszakhoz képest 

megváltozott a pályázati rendszer oly módon, hogy a két ütemben kell a pályázatokat 

benyújtani. Az első ütem minden esetben tartalmazza a pályázat kidolgozását, a műszaki 

tervek elkészítését, a megvalósíthatósági tanulmányt és egy költséghaszon elemzést. A 

jelenlegi pályázati fázis olyan részéhez ért, mely a munka végét fogja jelenteni. 

 

A tervezettek szerint 2012. február 17-ei dátummal benyújtásra kerül a második ütemű 

pályázat. A CBA vagyis a költség haszonelemzés és a megvalósíthatósági tanulmány többször 

egyeztetésre került a támogató hatósággal, aki a pályázatott befogadja és a későbbiekben a 

beruházáshoz forrást fog biztosítani. Az eddigi munka folyamán egy olyan projekt elemet 

kellett előkészíteni, ami a megvalósíthatóságban minden kockázati tényezőt kiküszöböl és az 

uniós elvárásoknak és a pályázat kiírójának minden szempontból megfelel. Ez alatt értendő 

elsődleges kritériumként az, hogy harminc évig minimum üzemeltetni kell a hálózatnak. 

Ennek a szolgáltatásnak a kulcsfontosságú eleme az, hogy a szolgáltatást milyen m
3
 áron lehet 

szolgáltatni. A kivetítőn megtekinthető az a weboldal (szennyviz-bucsa.hu) melyen elfogadott 

hiteles információk szerepelnek, a projekt előre haladtával kapcsolatosan. Minden olyan 

döntés és anyag, mely a pályázattal kapcsolatos folyamatosan megtekinthető rajta.  

 

A CBA és az RMT-ről lévő főbb számokat a következők: nettó 30.600 ezer Ft-ot kapott az 

önkormányzat az előkészületi szakasz munkálataira. A legnagyobb része a műszaki kiviteli 

tervek és a kivitelező kiválasztását elősegítendő projekt tervek, melyek a közbeszerzés alapját 

képezik. 

Elkészült a CBA, amiből látjuk azt, hogy a település száz százalékát lefedni képes 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 1.314.717 ezer Ft összejött projekt költséggel készül el. 

Az Európa Uniós támogatások intenzitása az elkészült dokumentumok alapján minél 

hatékonyabb működési és számítási eredményeként lehet akár 85 %-os támogatási intenzitást 

elérni. Az elkészült anyagok minőségét mutatja az, hogy a többszörösen is a pályázat kiírója 

által ellenőrzött anyagoknál 84,9 %-os támogatási arányt éri el.  

 

A biztosítani szükséges önerő 198 525.785 Ft. A szükséges önerő előteremtéséhez a nagyon-

nagy százalékkal megalakult és a lakosság hajlandóságát is mutató Viziközmű társulat 
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esetében ezen önerő ¾-ére nyílik forrás. Ennek fedezete a lekötött lakossági LTP 

(Lakástakarék pénztári szerződések) és a részletfizetők valamint a beruházás megkezdése 

előtt egy összegben megfizetők által finanszírozott összeget lehet hitel formájában kihelyezni. 

Ez nem egyedülálló dolog a környéken és az országban nagyon sok településen ilyen 

konstrukcióval készítették el szennyvízhálózatukat. Az önkormányzati finanszírozási rendszer 

és a megváltozott jogi környezettel is összhangba hozható. A mostani kalkuláció, ami ezekről 

a tanulmányokról szól egy olyan a testület által még el nem fogadott 150.000.017 Ft 

Viziközmű által finanszírozott hitel 48.504.781 Ft önkormányzati hitelfelvétellel kalkulálva 

biztosítjuk az önerőt. A településen az ivóvíz hálózat üzemeltetőjével a Békés Megyei 

Vízművek Zrt-vel folyamatosan konzultálva ez az a hitelösszeg, amely mögé, mint későbbi 

üzemeltetők fedezetként beállnak. A testület részéről, olyan feladat elvégzése szükséges, hogy 

a testületi határozatokat meg kell hoznia és ezt követően 2012. február 17-én a pályázatot be 

kell nyújtani. A benyújtást követően az elbírálás után rövid időn belül támogatási szerződés 

aláírására kerülhet sor a kivitelezési fázissal kapcsolatosan. 

 

2014. év már egy teljes üzemi év lesz és ebben az évben a lakosok számára a szolgáltatást 

előreláthatólag 450 Ft/m
3
 áron vehető igénybe. Egy átlagos vízfogyasztó család 7 m

3
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fogyaszt el ez a mennyiség háromezer párszáz forintos kiadást fog jelenteni a családnak. Akik 

a jelenlegi szolgáltatási rendszer folyamatosan igénybe veszik azoknak nagy megtakarítást 

fog jelenteni. A közbeszerzés kiírásakor és a kivitelező kiválasztásakor fontos szempont lesz 

az, hogy alvállalkozói szinten a lehető legtöbb kivitelezői forrás a településen maradjon.  

 

Van néhány olyan projekt, ami a tavalyi évben indult el és az idén fog befejeződni. A 

kistérségen belül sikeres pályázat benyújtása valósult meg melynek köszönhetően jelenleg is 

folyik a sportöltöző felújítása. A pályázat forrása belügyminiszteri forrás, amiből száz 

százalékban felújításra kerül az öltöző. Jelenleg az őszi szezonban a Bucsai Sportegyesület és 

a település által üzemeltetett futball csapat vezeti a tabellát. Előreláthatólag az egyesületnek a 

költségvetését úgy kell elkészítenie, hogy fel kell készülni az MB2-es szereplésre is. Az 

Önkormányzat az egyesületet csak utaztatás terén támogatja. A sok önzetlen támogatás 

lehetőséget biztosított minden kiadást fedezésére. 

 

Tavaly augusztusban befejeződött a TIOP-os eszközbeszerzéses pályázat. A 12.000 ezer Ft 

támogatási összegből oktatást segítő informatikai eszközök vásárlása valósult meg. A felső 

tagozatos intézményben harminc számítógépből álló számítógéplabor készült.  

 

Alsóban illetve a kertészszigeti tagintézményben kisebb számítástechnikai terem áll a 

gyerekek rendelkezésére. Kertészszigeten a gépek átadását követően sajnálatos eseménynek 

köszönhetően a gépeket eltulajdonították. Az elkövetőket kézre kerítették és a tönkretett 

számítógépek pótlása folyamatban van. A diákoknak uniós szinten van lehetőségük az 

oktatásban részt venni. Digitális táblák segítségével történik ennek előnyét a tanárok is látják, 

ezért beépítik a tantervbe.  

 

A Faluközpont megújítása elnevezésű projekt a tegnapi napon, vagyis 2012. február 10-én 

elérkezett a közbeszerzési eljárás megindításához. A közbeszerzési eljárás 2012. március 9-én 

zárul le a kivitelezés ideje pedig a nyári időszakra tehető. Ez közel 30.000 ezer Ft-os forrás 

melyből a községháza homlokzata, tetőszerkezete, nyílászárói fognak megújulni. Ezen 

pályázaton belül még a közparkkal kapcsolatos átalakítások, és a sportpálya körül történő 

parkosítási feladatok elvégzésének finanszírozása történik meg.  
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Figyelemre méltó az iskola, akik sok nyertes pályázat segítségével olyan forrásokra tudtak 

szert tenni, amiből eszközök beszerzése valósult meg valamint a dologi kiadások csökkentése 

lehetséges. Szinte folyamatosak voltak az ilyen jellegű pályázatok. Jelenleg is folyamatban 

van egy, amely a forrás felhasználásának fázisában van.  

 

A közfoglalkoztatási rendszer ismételten megváltozott a tavalyi évhez képest. A rövid távú 

közfoglalkoztatást teljes mértékben eltörölték. Hosszú távú közfoglalkoztatásra van biztosított 

keret, de elég kevés. Három hónapja tartó pályázati módosításokkal és a pályázó 

elképzeléseihez igazítva indult el a startmunkaprogramnak nevezett foglalkoztatási forma. A 

foglalkoztatáson túl közvetlen költség beépítése is megtörtént melyből az elvégzendő 

munkához szükséges eszközök beszerzése történik meg. 

 

Három pályázatot már sikeresen bíráltak el a csatorna, a közútprogram és a téli 

közfoglalkoztatási program, és közel negyven fő foglalkoztatása indult el 2012. február 1-

jétől. A csatorna programban a kritikus belterületi csatornák javítása valósul meg. Ez egy 

időben érkező lehetőség, mivel 2010-ben komoly problémákkal kellett szembesülni. 

Lehetőség nyílik a szilárd útburkolat javítására és a makadám utak kátyúzására is valamint a 

téli közfoglalkoztatásban betonelem gyártásra. A mezőgazdasági program előreláthatólag 

2012. március 1-jével indul el. A projekt 16 fő foglalkoztatására ad lehetőséget. A célja az 

Önkormányzat által üzemeltetett üzemi konyha zöldség igényének fedezése.  

 

2./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésével 

kapcsolatos tájékoztatás 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette a második napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló tájékoztatást.  

A költségvetés anyaga megtekinthető lesz a honlapon, melyben száraz számadatok lesznek. A 

mai tájékoztatáson nem a száraz számadatokról lesz szó, hanem arról, hogy melyek voltak 

azok a nagyobb horderejű dilemmák, amelyeket bele kellett építeni a költségvetésbe. 

Legfontosabb célja a költségvetésnek, hogy az Ötv-ben (Önkormányzati törvényben) 

meghatározott feladatok fenntartása zavartalan legyen. A költségvetés tervezése folyamán 

nagyon fontos szerepet játszott az, hogy a folyamatban lévő pályázatok, projektek 

finanszírozásához biztosított legyen a szükséges anyagi háttér. Ebben az évben sok pályázat ki 

fog futni az idei évre, és új projekt, pályázat vállalása nem lesz. A jelenlegi pályázatok 

támogatása a fő cél. A tervezés során figyelembe kellett venni azt is, hogy 2013-tól 

megváltoznak az Önkormányzatok finanszírozási formái úgynevezett feladattípusú 

finanszírozási forma lesz. Ez azt jelenti, hogy például nem lesz ÖNHIKI pályázat. Vagyis a 

2013. évi költségvetés tervezésekor nem lehet betervezni költségvetési hiányt.  Egy 

meghatározott terület közzé lesznek szorítva az Önkormányzatok, ami nem feltétlenül rossz. 

 

Bucsa Község Önkormányzata rendelkezik folyószámla hitellel melynek összege több mint 

40.000 ezer Ft, valamint hosszú lejáratú hitellel melynek tőketartozása közel 19.000 ezer Ft. 

2006-ban elindult belvíz támogatás forrásának jogtalanul történő felhasználása miatti 

visszafizetés terheli jelenleg az Önkormányzat költségvetését. Az idei évben előreláthatólag 

lesz lehetőség arra, hogy akár a belvíz vagy az összes más fennlévő tartozás kezelhető legyen. 

Ez a 2006. évi jogtalanul felhasznált belvíz támogatások visszafizetése miatt kellett 

beleépíteni. Ez az összeg közel 90.000 ezer Ft ezzel együtt 588.000 ezer Ft körül van Bucsa 

Község Önkormányzatának mérlege.  A működési kiadás 588.000 ezer Ft ebből 90.000 ezer 

Ft a belvíz kiadás. A többi működési forráshiány alig haladja meg a 6.000 ezer Ft-ot. 
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2012. január 4-én megérkezett Magyar Államkincstár Központtól az a II. fokú végzés, amely 

a 90.000 ezer Ft visszafizetéséről rendelkezett, és amely után inkasszót tudnak végrehajtani az 

önkormányzat számláján. A jelenlegi jogszabályok szerint részletfizetési kérelemmel élhetett 

volna az önkormányzat, melyet nem vett igénybe. A jogszabály úgy határozza meg, hogy 12 

havi részletfizetési lehetőséggel lehetett volna megállapodni. Ami körülbelül 7.000 ezer Ft 

részletet vont volna maga után. Ezzel szemben az önkormányzat nettó havi finanszírozása 

7.000 ezer Ft és 14.000 ezer Ft között van.  Ami azt jelenti, hogy már az első hónap után 

fizetésképtelenség lépne fel. A másodfokú határozat indoklását jogilag elemezve és 

megismerve a történetet az a döntés született, hogy a költségvetésbe szerepeltetve minden 

külső segítséget megragadva megpróbáljuk ezt az összeget valami úton módon rendezni. 

Természetesen nem az önkormányzat saját bevételét és normatív bevételeit felhasználva. A 

pereskedésnek és az időhúzásnak nincs értelme mivel a tőke maga 55.000 ezer Ft tartozás és 

ennek az összegnek a 35.000 ezer Ft a kamata. A felsorolt érvekkel nem lehet vitába szállni, a 

megállapítások teljesen jogosak. A képviselő társak tájékoztatása is megtörtént és ezek után 

született azt a döntést, hogy ennek a helyzetnek a kezelésébe bele kell kezdeni ebben az évben 

és valamhogyan meg kell oldani. Ha sikerül kezelni, akkor egy régen áhított mederbe kerül 

vissza a község és tudunk koncentrálni igazából arra, ami a feladatunk. Ez pedig nem más, 

mint az, hogy a települést az előrehaladás útján tartsuk. 

 

Ez akkor sem jogosít fel senkit a felelősség alól, amiért ilyen helyzetbe került a község.  

Bármilyen segítséget is kapunk alap feltétele az, hogy lépéseket kell tenni annak érdekében, 

hogy az ügyben a felelősök megnevezésre kerüljenek.  

Ennek a jogi előkészülete folyamatban van, az önkormányzat részéről feljelentés fog történni. 

Ezzel az üggyel kapcsolatos dokumentumokat nyújtunk át a nyomozóhatóságnak. Az 

nyomozóhatóság feladata lesz az, hogy megállapítsa, ki milyen hatáskörénél fogva milyen 

vádpontokkal illethető.  Az önkormányzati költségvetésnek 20%-át jelenti ez az összeg, amely 

kigazdálkodhatatlan. A 2012. január 14-ei határozattal ez az ügy lett a 2012. év legnagyobb 

feladata, ennek alakulásáról egy féléven belül válasz fog érkezni. Ez egy 2006-ban napvilágot 

látott rendelet alapján történt belvíz támogatás lehívása volt. Egy nyertes per után azt már nem 

vitatták, hogy a leigénylés jogos volt, de a felhasznált támogatások jogszerű kifizetését igen. 

A 2012. évi költségvetésben az összes forráshiány 96.000 ezer Ft. 

 

Az egyik legnagyobb intézményünk az általános iskola (Bucsa Község II. Rákóczi Ferenc 

Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda) működésében közel 3.800 

ezer Ft-tal csökkent le a dologi kiadások terén. Részbeni finanszírozására az IPR-es 

pályázatokon keresztül nyílik lehetőség.  

 

Az Önkormányzatunk összköltségvetése, amely tartalmazza a körjegyzőség kiadásait és a 

közösen fenntartott általános iskola költségvetését már az együttes üléseken elfogadásra 

került.  

A közmeghallgatás után tartott nyilvános testületi ülésen megtárgyalásra és elfogadásra kerül 

Bucsa Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése. 

  

3./ napirendi pont: Közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása és megtárgyalása. 

 

Nagy György lakos (József Attila u. 12.): Elhangzott, hogy a szennyvízcsatorna hálózat 

kivitelezése 2014-re befejeződik. A kivitelezés kezdetéről mit lehet tudni?  

 

Kláricz János polgármester: 2012. február 17-én megtörténik a pályázat második ütemének 

benyújtása. Ezt követően a pályázat elbírálása után az ESZA előkészíti a támogatási 
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szerződést. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után kezdődhet el a kivitelezési munka. Az 

elbírált pályázat és a támogatási szerződés aláírása között nem fog sok idő eltelni. A 

közbeszerzési eljárás és a kivitelező kiválasztása nem fog megtörténi hat hónap alatt. A 2014. 

év az már egy olyan tervezett időpont, amikor már minden elkészült, ami azt jelenti, hogy 

üzemel a szennyvízcsatorna hálózat és a lakossági bekötések is megtörténtek. Két év, 

időszakról van szó, ami alatt a közbeszerzésnek és a kivitelezésnek is le kell zajlania. A 

lakosság türelmét kéri addig, amíg meg lesznek a megfelelő feltételek ahhoz, hogy a 

szennyvízcsatorna hálózat kiépítése megkezdődjön.  

 

Földesi Györgyné lakos (Bocskai u. 13.): Elmondta, hogy hosszú lejáratú hitellel rendelkezik 

az Önkormányzat. Szeretném megkérni, hogy erről egy kicsit részletesebben is beszéljen. 

Mikor és mire vette fel az Önkormányzat? Mit jelent az, hogy hosszú lejáratú hitel? 

 

Kláricz János polgármester: Az előző ciklusban felvett svájci frank alapú hitelről van szó. 

Ennek a lejárata 2013-ra tehető 4.000 ezer Ft-tal terheli a költségvetést évi szinten.  Annak 

idején 30.000 ezer Ft felvétele történt meg. Több éves törlesztés után a hivatalba lépéskor 

20.000 ezer Ft-nál tartott. A mai árfolyama 12.500 ezer Ft a tőke része 240 Ft árfolyamon. 

60.000 ezer Ft hitellel rendelkezik az Önkormányzat folyamatosan melyből hónapról hónapra 

működésre több mint 40.000 ezer Ft van felhasználva. Ez havi szinten rengeteg pénz nagyon 

komoly kamatkiadással jár.  

 

Az tudható, hogy az általános iskolákat át fogja venni az állam 2013. január 1-től következik 

be. Azt még nem lehet tudni, hogy milyen forrásokat fognak elvinni, de az önkormányzatnak 

könnyebbséget fog jelenteni anyagilag.  

 

Biró Endre képviselő: A falumegújítási terv tulajdonképpen jó hír, de ehhez tartozik egy rossz 

hír is, mégpedig az, hogy karban kell tartani. Jó néhány évvel ezelőtt egy projekt alapján 

elkészült a játszótér. Többször is jelzésre került, hogy a játszótéren milyen állapotok vannak. 

A válasz az volt, hogy nincs pénz a karbantartásra. Körülbelül egy fél évvel ezelőtt jelzés 

történt, hogy le van szakadva egy deszka. Fél év alatt két darab szeg pótlása nem történt meg. 

A kisháznál egy kötél volt a lejtőn azt valaki leszedte, eltulajdonította, baleset veszélyes. A 

kis játszóház tövében egy vaskampó található megtörtént, hogy egy kislány lecsúszott és 

beütötte a lábát meg a fenekét. Nem csak balesetveszélyes, de egészségügyileg is veszélyes a 

tv-ben egy kislány a szennyeződött homoktól megfertőződött és megvakult. Ez alatt a kisház 

alatt vizelet szagú a homok. Tulajdonképpen az összes homokot ki kellene cserélni ahhoz, 

hogy ne legyen fertőző. Ez pénzbe kerül, viszont ha van, egy projekt egy szép környezet, azt 

fent kell, tartani, van amikor pénzzel, van amikor pénz nélkül.  A homokozó rész tele van 

gazza,l nincs közmunkás vagy olyan ember, aki oda menne és kiszedegetné. A szülők szokták 

kiszedegetni időközönként, de azt hiszem nem a szülők feladata lenne, hogy karban tartsák. A 

mellékhelység nincs nyitva délutánonként, tavaly nyáron jelezés volt arra, hogy a gyerekek az 

ablakon keresztül másznak be a mellékhelységbem mivel az ajtó be van zárva. Veszélyes, 

mivel valaki leesik, összetöri, magát eltörik a lába. Jelezték, hogy más helyen ilyenre nincs 

lehetőség, de ha már itt van meg kell teremteni a lehetőséget, hogy azt használják. Tavaly fák 

lettek ültetve a játszótérre viszont a nyáron kiszáradtak, mert nem volt öntözve. Elkezdték 

július-augusztusban, de az már késő volt. Megint lett ültetve, a kérés az, hogy ezek legyenek 

meglocsolva, hogy megmaradjanak. Ha végzünk valami munkát, akkor azt nem csak akkor 

kell a figyelem középpontjába helyezni, amikor megteszem, hanem később is, amikor karban 

kell tartani. 
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Kláricz János polgármester: Valóban többször is jelezés érkezett Biró Endre képviselő úrtól a 

testületi üléseken ezzel kapcsolatosan. Igyekeztünk kellő figyelmet fordítani a jelzésére. A 

mosdóval kapcsolatos tapasztalat az volt, hogy amikor nyitva volt hagyva, akkor a csapot 

nyitva hagyták, szétdobáltak mindent, berugdosták az ajtókat. A vandalizmus meggátolása 

végett van bezárva bizonyos időközönként, amikor az intézmény nyitva van akkor 

megközelíthető a helység. Az biztos, hogy állandó felügyelet biztosítása nem lehetséges 

sajnos az anyagi körülmények miatt. Jelzés történik a műszak felé, hogy az ezzel kapcsolatos 

helyszíni bejárás rendszeresebb legyen. A kiszáradt fák esetében konkrét szakember jelenleg 

nincs aki kertészeti szempontból meg tudná ítélni. Állandó jellegű számon kérhető 

egyénekkel nem tudunk ilyen területeket megtámogatni. Technikai személyzetet az összes 

intézmény tekintetében nem kaptunk. Közfoglalkoztatással biztosítottak mindent és ezért 

ezeken a területeken felelősség teljes emberek foglalkoztatása nem lehetséges. 

Az elmúlt időszakban is volt olyan közfoglalkoztatott, akinek a munkaviszonya egyik napról a 

másikra meg lett szüntetve italozás illetve nem megfelelő viselkedés miatt. Nem általánosítva, 

de sajnos emiatt nem biztos, hogy felelősség teljes munkát ki lehet róni egy 

közfoglalkoztatottra. Egyszer elérünk oda, hogy úgy tudjuk működtetni a művelődési 

házunkat és a technikai személyzetünket, akik lehetőségektől nem elzárva tudják végezni 

munkájukat. Értem a vizelet szagú homokot is és az azzal járó fertőzések problémáját is és 

tolmácsolásra fog kerülni.  

 

Biró Endre képviselő: Egy községnek fontos az, hogy a honlapján mit látnak, és mit 

tapasztalnak. Kéréssel fordult egy évvel ezelőtt Kláricz János polgármesterhez, hogy a Bucsai 

Kézműves Egyesület honlapjának illetve a Bucsai Krónika linkje felkerülhessen a honlapra. 

Olyan érdekű dolgok vannak, amik Bucsát bemutathatnák a világnak.  Ez miért nem történt 

meg? 

 

Kláricz János polgármester: Magánmegbeszélésük volt a képviselő úrral és ez tényleg nem 

történt meg a mai napig. Mégpedig azért mert Biró Endre képviselő úrnak a másik honlapja 

nem feltétlenül a településünket méltató dolgok kerültek fel. Sok esetben saját szubjektív 

véleményét nyilvánította ki a tartalmában kimondottan lázító szándékú jellege miatt. Év 

közben volt egy testületi ülés ahol kérte, hogy aki csak teheti az oldalt bojkottálja azzal, hogy 

nem látogatja. A település olyan mélypontról indult el, hogy egy közszereplőnek tudni kell 

azt, hogy mikor kell megálljt parancsolnia magának. Meg van annak az ideje, amikor éles 

kritikákkal lehet élni ez pedig a választási időszak. A választások után a munkának van itt az 

ideje nem pedig a további lázításnak. Nem engedélyezte, hogy a Biró Endre képviselő úr által 

üzemeltetet, két oldal felkerüljön. Ezzel sértett némi érdekképviseleti jogot.  Amennyiben 

sikerül konszenzusra jutni mivel a visszaérkező jelzések alapján az információ áramlás a cél 

ezért nincs akadálya. A képviselő úrnak ilyen a stílusa, viták vannak, de nem veszekedések. 

 

Biró Endre képviselő úr: Az oldal, aminek a linkjét szerepeltetni akarta a honlapon az tényleg 

Bucsa települést, környezetét mutatja be. A bucsa.hu úgy működik, mint a hatvanas és a 

hetvenes években működtek az oldalak. Érkezett egy levél egy fiatalembertől, aki azt írja: 

Kedves Bucsaiak örömmel nézegettem a honlapjukat ugyan is sokat kalandorozok az ország 

településein szinte kirándulás szerűen. Így megismerhetem azokat a területeket is ahová nem 

tudok személyesen elmenni.  Viszont hiányoltan, hogy nem találtam hivatkozás településük 

bemutató további oldalakra. Például a Bucsai Krónika honlapra, sem mely szép érdekes 

információkat tartalmaz. Gondolom más is szívesen kattintana tovább, ha ezt a másik bucsai 

linket is megtalálná az Önök honlapján. Az üzenetet elküldte, de se akkor sem másnap nem 

látott változást a vendégkönyvben.  Ebben a pár sorban semmi megalázó nem volt vagy nem 
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működik rendesen a vendégkönyv vagy csak elolvasás cenzúrázás után kerül be.  

 

Azt mondta polgármester úr, hogy a Bucsai Krónika nem kerülhet fel a honlapra. Azaz 

igazság, hogy fönt van, ugyanis a Bucsai Krónika tartalmaz néhány oldalt templomokról, 

katolikusról, reformátusról.  Fölkerült a bucsa.hu oldalra egy olyan honlap is ami szó szerint a 

Bucsai Krónika tartalma lemásolással fotó nélkül. A fotónak van egy képaláírása Jézus szíve 

templom a felszenteléskor.  

A másik honlapom azért nincs kép, mert az illető nem tudta eltulajdonítani ezért a 

szövegkörnyezetet tulajdonította el. Ha az ember alkot valamit, azaz Ő tulajdona, ha azt bárki 

elveszi, akkor azt eltulajdonítja. A bucsa.hu oldalnak nem kell támogatnia az ilyen embereket, 

oldalakat, amik nem eredeti alkotások. Felkérem a polgármestert, hogy ha tud, intézkedjen, 

ebben az ügyben vegye le ennek a honlapnak a címét a honlapról.   

 

Kláricz János polgármester: Elképzelhető, hogy magát a beemelést magam végeztem még 

akkor, amikor a weboldal csak tesztelési fázisban volt. Lehet kezelni a helyzetet és elnézést 

kért Biró Endre képviselő úrtól nem eltulajdonítani szerette volna az Ő tulajdonát. Egyszerűen 

nem lett befejezve maga a folyamat. Jelzéssel fog élni a konkrét üzemeltetők felé, hogy ezeket 

a hiányosságokat pótolja.  Teljesen meg fog változni a honlap teljesen új szerkezetet fog 

felvenni várhatóan még ebben a félévben. A vendégkönyvet sajnos sokan nem megfelelően 

használták a vendégkönyvből most már nem kerül fel egyáltalán anyag a bucsa.hu oldalra. 

Volt egy olyan hibája, hogy visszajelzés nélkül is került fel anyag, amit sikerült kezelni menet 

közben.  A pipát, ami a bejegyzés mögé kerül hívható cenzúrának megtehető, de nem az. 

Egyszerűen meg van szüntetve és fel lesz tüntetve a vendégkönyvbe, hogy törlésre fog kerülni 

teljesen. Azért mert sok esetben olyan személyeskedő üzeneteket írása történik, meg melyek 

megjelenése nem történhet meg a honlapon ennek kezelése egy konkrét személyt igényelne. 

 

Biró Endre képviselő úr: Nem zavarta volna akkor, ha feltüntettetésre kerül az eredeti forrás 

vagy elkérte volna az illető. Több bucsai ember is segítséget kapott szakdolgozata 

elkészítésében és nagyon eredményes lett a dolgozatuk. Elmondta, hogy büszke arra, hogy 

ezzel Bucsát fel tudja emelni bárki használhatja, szó szerinti szövegét csak jelezze azt.  

 

Koczka András lakos (Kossuth u. 96.): Szeretne egy kompromisszumot ajánlani Biró Endre 

képviselő úrnak az Önkormányzattal szemben. Feltételezi az Önkormányzatról azt, hogy 

eltulajdonította a szellemi termékét akkor a játszótéren szöget és két gaz kihúzását megteheti 

és akkor kvittek lennének.  

 

Biró Endre képviselő úr: Ültettet fát, cserjét az Önkormányzat kivágta. Nem Ő az illetékes 

abban, hogy közterületen bármilyen munkát is végezzen, megvan az illető, aki esetleg pénz is 

kap érte.  

 

Bődi Imréné lakos (Széchenyi u. 12.): Ha elkezdődik, a szennyvíz csatornahálózat kiépítése 

merről fogják megkezdeni a munkát? 

 

Kláricz János polgármester: Párhuzamosan két ütem lesz maga a hálózat kivitelezése esetében 

nem tudjuk megmondani most még, hogy melyik utcában, hol fogjuk elkezdeni a 

munkálatokat. Az ésszerűség azt diktálja, hogy a főutcán kezdjünk, ahonnan a mellékágak 

indulnak. Azt viszont, hogy a főutca füzesgyarmati vagy karcagi oldalán kezdődik, még nem 

lehet tudni. A hálózat kiépítéssel egy időben a tisztító telep is készülni fog.  
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Megkérdezte, hogy van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása,  

 

Több kérdés és hozzászólás nem volt.          

  

Megköszönte a lakosok figyelmét, és a közmeghallgatást 15,40 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                                 körjegyző  
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