Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
494-7/2015. iktatószám
7. sz.
JEGYZŐKÖNYV
KÖZMEGHALLGATÁS
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 6-án
(pénteken) este 17,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely közmeghallgatás.
Az ülés helye: Bucsa, Közösségi Ház (Bucsa, Kossuth u. 37.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Fenyődi Attila Béla alpolgármester, Faluházi
Sándor Attila, Földesi Györgyné, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Mogyorósi Anikó
képviselők.
Meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Lakosok: kb. 60 fő
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket, Dr. Nagy Éva jegyzőt, és a
község lakosait.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van.
Ezzel az ülést megnyitotta.
Napirendi pontok:
1./ Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről
2./ Beszámoló a szennyvízberuházás 2014. évi előrehaladásáról és a 2015. évi várható
eseményekről
3./ Beszámoló a 2015. évben folyamatban lévő és várható pályázatokról
4./ Lakossági közérdekű észrevételek, javaslatok
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselő-testület tagjait, kézfelemeléssel
szíveskedjenek szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 7 tagja 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket. Örül, hogy a
község lakosai szép számmal megjelentek a mai estén.
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A téma fontosságára való tekintettel örült volna, ha még nagyobb számban jelennek meg a
lakosok, nem mindig tudja az embereket úgy felpezsdíteni egy már elért, vagy részben elért
cél, mint az odavezető út.
1. napirendi pont: Tájékoztatás Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Kláricz János polgármester: Az első napirendi pont az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló tájékoztatás. Hagyomány volt az előző években, hogy közmeghallgatás
keretén belül fogadata el a képviselő-testület a település költségvetését.
Most azonban még nincs elfogadott költségvetése az önkormányzatnak, de egyes részei, - úgy
mint a Kertészsziget Községgel közösen fenntartott óvoda, és a Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetése – már több tárgyaláson túl vannak, és elfogadásra kerültek.
Körvonalakban szeretne számot adni arról, hogy egy adott évet, gazdálkodást miként, és
hogyan látnak el, milyen számadatokkal, milyen keretekkel dolgozik az önkormányzat.
Az elmúlt években nagy változásokon mentek keresztül a finanszírozási struktúrák, és a
közfoglalkoztatás is.
A Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését hosszasabb tárgyalások után
fogadta el a két testület a 2015. február 24. napján megtartott együttes ülésén, és 44.083 eFt
főösszeggel. Itt a hivatalról, a köztisztviselői apparátusról van szó, azokról az ügyekről,
amelyeket a két település az államigazgatási feladatai körében ellát. Tudják sokan, hogy
vannak olyan területek, amelyek március 1-jétől átkerültek a Járási Hivatal hatáskörébe.
A közös hivatal Megállapodása is módosításra került, most közel azonos mértékű a
hozzájárulás, mind Kertészsziget, mind Bucsa részéről. A bucsai önkormányzat magasabb
mértékű hozzájárulást várt volna el Kertészsziget Község Önkormányzatától, azonban
megegyezés született, bár volt olyan képviselő, aki végig kitartott az álláspontja mellett.
Létszámban nem érinti sem a bucsai, sem a kertészszigeti apparátust a Megállapodás
módosítás, kisebb mértékben lesz változás abban a tekintetben, hogy a foglalkozástatást
helyettesítő támogatás is kikerül a település hatásköréből, most zajlik az átadás-átvétel.
Komoly odafigyelést igénylő ellátás, véleménye szerint nem lesz könnyű a Járási Hivatalnak
zökkenőmentesen ellátni a feladatot. Az önkormányzat tudomásul vette, hogy ez a feladat
elkerült a járáshoz.
Egyéb más átalakítás a közös hivatalnál nem történik 2015 évben.
A másik társulásban fenntartott intézmény az óvoda. Ismert, hogy a közoktatás területén az
általános iskolai feladatok ellátását 2013. évben kiemelték, kötelező feladatként meghagyták,
és járási szinten a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot hoztak létre, melyeken
keresztül üzemeltetik az oktatási intézményeket.
Az óvoda esetében nem volt különösebb vita a két önkormányzat és a két testület között,
hiszen a lefinanszírozott normatíva mindig is pótlásra szorult, hiszen olyan komoly
jogszabályi feltételeknek kell megfelelni a gyermeklétszámból vonatkoztatva, amit biztosítani
kell, ennek mindösszesen költsége 60.817 eFt. Ezt közösen a telephelyen Kertészszigeten, és
a Bucsa székhelyen dolgozó óvodapedagógusoknak, kisegítő személyzetnek a bérét,
járulékait, és a dologi kiadásait takarja.
Bucsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetését március 11-én fogja a Gazdasági
Bizottság áttekinteni, tárgyalni. Néhány körben már átnézték, tervezetten a mérlegfőösszeg
1.668.000 eFt, azért ilyen nagy, mert a jelenleg zajló szennyvízberuházás költségének
összegét a költségvetésben szerepeltetni kell.
Ami még érdekes szám, hogy szinte minden évben úgy fogadta el a testület a költségvetését,
hogy hiányt is tervezett, azaz nem fedezte a bevétel az összes kiadást. Az idén 19 millió forint
az az összeg, amit az önkormányzat hitelként tervez.
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Magyarország költségvetésében szerepel egy olyan sor, ami a működésképtelen
önkormányzatok támogatására szól. Ezen a pályázati lehetőségen szeretne az önkormányzat
minél magasabb összeg elnyerésével szerepelni.
A deficit jórészt annak köszönhető, hogy a település az iparűzési adóerőképesség
szempontjából az utolsó besorolásában van, Bucsa községben a 0-18.000 Ft kategórián belül
5.000 Ft esik egy lakosra. Nagyobb városokban ez 20.000 Ft körül van. A munkanélküliségi
arány ott sem feltétlenül magas, mégis el tudják érni ezt a magasabb arány számot. Az
iparűzési adó bevétel az viszonylag szabadon a működési célra felhasználható bevétel, ez
okozza azt, hogy az önkormányzat hiánnyal kénytelen a költségvetését megtervezni. Nem
tartja ezt ijesztő dolognak, de az év arról szól, hogy igyekezzenek a hiányt az év végére
nullára csökkenteni. Ez is komoly feladat lesz az idén, de hangsúlyozza, hogy nem elfogadott
még a 2015. évi költségvetés.
A település honlapján a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei feltöltésre kerülnek, azokból
is lehet tájékozódni, azonban ha bárkinek van kérdése, hozzászólása, egyéb észrevétele, akkor
szívesen áll rendelkezésre és ad tájékoztatást személyesen fogadóóráján, vagy a hivatalban a
lakosok felkeresik.
Ezzel az első napirendi pontot lezárta.
2./ napirendi pont: Beszámoló a szennyvízberuházás 2014. évi előrehaladásáról és a
2015. évi várható eseményekről
3./ napirendi pont: Beszámoló a 2015. évben folyamatban lévő és várható pályázatokról
Kláricz János polgármester: A második és harmadik napirendi pontot összevonná, és először
tájékoztatást szeretne adni a 2014. évben már elnyert pályázatokról, a 2015. évi tervekről, és
ezután a KEOP-os szennyvízberuházás projektre térne rá.
Itt köszönti a jelenlévő Kovács Ferenc munkavezetőt a Swietelsky Magyarország Kft
munkatársát. Kovács Ferenc a generálkivitelező részéről közvetlenül felelős a beruházás
elvégzéséért. A munkanapokon a községben tartózkodik a Bocskai utca 6/b. szám alatti
irodában.
Tavaly decemberben a választásokat követően nagy öröm érte az önkormányzatot, és sikerült
két pályázaton közel 30.000.000 Ft-ot nyerni a bucsai és a kertészszigeti óvoda épülete
felújítására. A beruházás külső homlokzati hőszigetelést, tetőhéjazat cserét, és
fűtéskorszerűsítést jelent. A támogatási szerződést az önkormányzat már aláírta, és ennek a
beruházásnak a megvalósítása miatt - az óvoda mindennapjaiból adódóan, júliusban és
augusztusban, a közbeszerzési eljárás lefolytatása után - kicsit hosszabb lesz a zárva tartási
ideje. Ebben az időben a vállalkozónak elegendő kapacitással kell rendelkeznie, hogy a rövid
idő mégis elegendő legyen a kivitelezésre.
Szintén decemberben nyert az önkormányzat az igényelt 12 db kamerából 8 db kamerát, a
közbiztonság növelésére benyújtott pályázaton. Ennek a pályázatnak a kivitelezése május
hónapban várható. Szakemberek bevonásával kellő odafigyeléssel fogják a kamerákat
elhelyezni, a jogszabályi hátterek figyelembevételével. Pl. a temetőben több kellemetlenség
érte a lakosokat a novemberi időszakban tapasztalhatóan a sírokról virágok, kegyeleti tárgyak
tűntek el. Nyilván aki tette kereskedelmi céllal tette, ezt mindenképpen vissza szeretnék
szorítani, és olyan formáját kitalálni ennek a kellemetlenségnek, hogy többet ne fordulhasson
elő.
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Van még egy pályázat, ami az önkormányzat, a Közösségi Ház és az óvoda épületének az
energetikai korszerűsítését takarja. Ez több mint 150 millió forintos beruházás.
A döntés már jó ideje megszületett, de a támogatási szerződést még nem írták alá.
Nagyon várják, hogy mikor tudnak újabb információt a pályázatról.
Nagy valószínűséggel a beruházáson belül fel tudják újítani ezt a Közösségi Ház épületet.
Helyiség átalakítást csak belül tartalmaz a beruházás, korszerűsítést, napelemcellákat, külső
belső nyílászáró cserét, burkolat cserét takar a beruházás. Nagynak tűnhet a beruházás
összege, de ebben a pályázatban még az önkormányzatnál elhelyezendő napelempark, és még
a konyhára is, mert ez az a három épület, ami a legtöbb villamos energiát fogyaszt.
Remélik, hogy rövid határidőben belül elkezdődhetnek a munkálatok és komoly
költségkímélő eredményei lesznek.
A TOP-os forrásokkal kapcsolatosan hallhattak már a lakosok a választási időszakban is.
Most egy következő lépcsőfokhoz értek. A Békés Megyei Önkormányzattal folyatatódnak
továbbá a tárgyalások. Az első projektek 2015 szeptemberében elkezdődhetnek.
Bizonyos projektelemeket kivettek menet közben, viszont visszakerültek olyan
projektelemek, amelyek bizakodásra adhatnak okot. Így Bucsán a kerékpárút kerülhetne
megépítésre, illetve visszakerültek olyan projektek, mint a belterületi utak, ami támogatható, a
piactér felújítása, és egyéb közlekedésbiztonsági (zebra, esetlegesen más jelzések)
elhelyezése. Keretlekötések zajlanak, és majd a képviselő-testület fogja eldönteni, hogy az
adott területek közül milyen prioritást fognak felállítani, azaz milyen fontossággal kerüljenek
a beruházások megvalósításra.
Nagyon fontosnak tartja, hogy az idei évben vegyék elő, és vizsgálják felül az önkormányzat
településfejlesztési tervét.
Fontos lesz ez több szempontból is. Egyrészt mert az új uniós ciklus több olyan gazdasági és
egyéb fejlesztési forrást fog megnyitni nemcsak önkormányzatoknak, hanem más gazdasági
szereplőknek is, így ezen a területen feltétlenül tenni kell, és igyekezni kell kapukat nyitni a
befektetni szándékozóknak.
Az előző településfejlesztési terv nem került végső elfogadásra, ennek az eljárását újra kell
indítani, már egészen az elejétől a törvény szerinti megfelelőség miatt.
Ha teljessé válik a községben az a szolgáltatási lehetőség, ami a szennyvíz, víz, gáz területén
már most alakul, akkor Bucsa község is kínálkozni tud a nagyobb befektetők felé,
munkahelyteremtés célra.
Nagyon fontos, hogy az önkormányzatnak tudomásul kell vennie, hogy közfoglalkoztatóvá
vált, és ez a tendencia nem is fog csökkenni.
Ez a foglalkoztatási arány egyfajta kötelezettségként a munkanélküliségi ráta arányában
minden évben meg is fog teremtődni, több mint 200 millió forint az az összeg ami a
közfoglalkoztatásban bérként, és dologi kiadásként a település javát szolgálja. Mind a 6
program elemben elindult a közfoglalkoztatás.
Ahogy a nagy beruházás halad, feltett szándéka az önkormányzatnak, hogy ezzel
párhuzamosan a beruházás során nem rekonstruálható javításokra felkészüljön. Nagy
mennyiségű aszfalt vásárlásával felkészült arra, hogy a helyreállításokat közfoglalkoztatásban
elvégezze. Ez akár megalapozhatja egy későbbi belterületi úthálózat felújítását.
Belvízelvezető csatorna felújítási projekt is indul a községben, a Hajtó úton lefedésre került
egy csatorna szakasz, és képviselői kérésre még egy másik szakasz is lefedésre kerül. A
magasabb vízállás miatt több ingatlan is kerülhet veszélybe. Ezt a munkálatot beépítette az
önkormányzat a közfoglalkoztatási programba.
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Több száz folyóméteren szeretné az önkormányzat a szűk keresztmetszetű átereszeket
cserélni. Beszerzés alatt lesznek a szükséges alapanyagok. El fogják kezdeni gyártani un.
mederfenék profilú lapot, és feltett szándék az, hogy ahol a szelvény engedi, ott a főútról
indulva fogják elhelyezni. Egész évben fogják ezt közfoglalkoztatás keretén belül gyártani.
Szeretnék ezt megfelelő mérnöki felügyelet mellett, kézi munkával elvégezni. Ezzel egy pár
év alatt elérhetnek egy jobb és hatékonyabb csapadék vízelvezetést.
Tavalyi évben szintén közfoglalkoztatás keretben az önkormányzat részéről beszerzésre került
egy rézsűzúzó, ami egy traktorra szerelhető gépezet. A nagy szelvényű csatornák partfalának
takarítására szolgál, alkalmas lesz arra, hogy rendbe tegyék ezeket a területeket. Mindenki
tapasztalja, hogy az időjárás nagyon hektikussá vált, nem ritka a 40-50 mm csapadék rövid
idő alatt, és ezeken a területeken fel kell készülni a problémák kezelésére. Úgy gondolja, hogy
jó irányba teszi ezt az önkormányzat, és mindenki szándékával, akaratával ez egyezik.
Arra szeretné felhívni a lakosok figyelmét, hogy a régi „dögkutat” az önkormányzat be fogja
keríteni, oda csak zöldhulladékot lehet elhelyezni. A legközelebbi városban Karcagon lehet
elhelyezni elhullott állatot, 50 kg-ig elhantolható az udvaron is a tetem, de senki számára nem
lehet az meglepő, hogy azt a területet nem lehet tovább szennyezni. Közfoglalkoztatás
keretében fogják elvégezni.
Folyik tovább a mezőgazdasági program, tervek szerint a továbbiakban még bővíteni is
szeretnék a megmunkálandó területeket. A lejárt bérlet esetén, illetve a bérlővel egyeztetett
tárgyalások után, az önkormányzat képesnek tartja magát arra, hogy meg fogják tudni
munkálni azokat a területeket.
180 fő nagyságrendileg az a létszám, akiket most az önkormányzat foglalkoztat. Nem
egyszerű ennyi emberrel bánni, higgyék el, hogy 180 fő menedzselése nem könnyű, és ilyen
nagyarányú közfoglalkoztatás nem volt még a községben, és most egy évre kötött szerződést
az önkormányzat a dolgozókkal.
A szennyvízberuházás tekintetében több év alatt jutottak el olyan fázisig, hogy nem csak
beszélgetésekben, hanem a valóságban érezhetik azt, hogy milyen kellemetlenséggel jár, ha a
munka beindul. Mindenkit szeretne a maximális türelemre kérni.
Ennek a panaszkezelési metódusnak lesz egyik eleme egy „ Lakossági Tájékoztató” papír
alapú információ kiküldése minden lakóházhoz. Az önkormányzat 10. számú irodájában
induljon el mindenki a panasza bejelentésével, hogy annak kezelése egy helyre érkezzen.
Jelenleg két hetente, később lehet sűrűbben lesz projektértekezlet, amikor is a panasz konkrét
megoldása megkezdődhet.
A szennyvízberuházásban folyamatban van a magasabb áron történő közbeszerzés miatt az
önkormányzat részéről egy többlet igény, amely a minisztériumhoz lett beadva, és az állam
hozzájárult a többletforráshoz. Ezzel, hogy a többletforrást az önkormányzat megkapta, egy
gond leesett az önkormányzat válláról.
Miután a többletforrást az önkormányzat megkapta, lehet arról beszélni, hogy ez év májusáig
lehetőségként megnyíló, az önerő csökkentésére is pályázatot nyújtson be az önkormányzat.
Ismeretes, hogy egy pályázaton már nyert az önkormányzat, és akkor csökkent le az önerő
90.000 Ft-ra.
Ha jó eredménnyel zárulna az idei önerő pályázat is, akkor a Víziközmű Társulás közgyűlése
el fogja dönteni, hogy milyen célra kívánja felhasználni a megítélt támogatást.
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Úgy gondolja, hogy amíg van lehetőség arra, hogy a szennyvízberuházás saját erő költségét
csökkentsék, akkor arra a forrásra pályázatot kell benyújtani. Csak így lehetnek nyugodtak,
mert megtesznek mindent annak érdekében, hogy a pályázattal kapcsolatosan minden adódó
költség és saját erő lehetőséget kimerítenek.
Legkésőbb májusban kerül benyújtásra a pályázat. Fontos megvárni azonban, hogy a
szennyvíztelepre milyen összegű kivitelezési szerződést tud az önkormányzat megkötni.
Reméli, hogy a közmeghallgatáson részvevők jól értik azt, hogy azoktól, akik eddig nem
fizették meg a hozzájárulást, azoktól is be fogják hajtani. Addig, amíg a közgyűlés máshogy
nem dönt, addig mindenkinek meg kell fizetni a hozzájárulást.
A munkálatok elindultak, eddig 5 átemelő süllyesztése megtörtént, itt gyűlik össze több
utcából a szennyvíz, majd emeli tovább egy következő átemelőbe. Többnek a minősítése, és
átvétele is, és a szerelvényezésük van folyamatban.
Több utcában elindultak a lakásbekötések, 7-8 utcában. Aki érintett tudja, akit érdekel meg
lehet kérdezni a jelenlévő Kovács Ferenc munkavezetőtől.
Még kellemetlenebb lesz, ha egyre több területen indulnak el a munkálatok. Mégegyszer kéri
a lakosokat, hogy kellő türelemmel kezeljék ezeket a munkálatokat.
A szennyvíztisztító telepnek a napokban érkezik az önkormányzathoz a közbeszerzés
kiértékelése. A telep kivitelezése jóval rövidebb, mint a hálózaté, úgy kell ezt érteni, hogy
lehetnének ezzel a folyamattal már előrébb is, de nincsenek elkésve.
Mire a hálózatból a szennyvíztelepre szennyvizet kell produkálni, akkorra a szennyvíztelep is
állni fog.
Nem eredeti ütem szerint, de olyan ütem szerint halad az önkormányzat, amit a kormány
elvár. A Támogatási Szerződésben május 31. nap volt a befejezés időpontja, de már kitolták
szeptember 30. napjára, és még egy újabb időpont, hogy a pénzügyi elszámolást kitolták
2015. december 30. napjára. Ezt követően már nem lehet elszámolatlan számla. De az sem
fog elveszni, amit ezen időszakig nem nyújtanának be, hiszen erre is lesznek tárgyalások, és
nem is tervez senki ez évről átnyúló számlával.
Mindent el fognak követni, ami a projekt sikeres lebonyolításához szükséges, és legjobb
tudásuk szerint fognak eljárni.
Szeretne itt nyitni egy párbeszédet a szennyvízberuházással kapcsolatosan.
Ha van szakmai kérdés, akkor azt tegyék fel a jelenlévő Kovács Ferenc munkavezetőnek.
Opóczki Zoltán, Rákóczi u. 17. szám alatti lakos: Megkérdezte, a lakosok részére a portákon
belüli bekötések tekintetében ki fog segítséget nyújtani?
Ki tud szakmailag segíteni abban, hogy hova legyen elhelyezve a fogadó és a csatorna és a
fogadó összekötésének melyik a legkedvezőbb útvonala?
Kláricz János polgármester: A lakosok közül nyilván az idősebbek nem olyan biztosak ebben
a témában, de bátran felkereshetik az önkormányzatnál a szakembereket, vagy a kivitelező
szakemberét, mert nekik feladatuk az, hogy a telken belül 120 cm-re egy fogadó aknát
készítsenek. Az mindenkinek a saját kivitelezése, hogy hogyan, milyen módon, útvonalon köt
rá erre a fogadóra.
Már vannak ötletelések arra, hogy az önkormányzat részéről egy központi beszerzést fognak
kezdeményezni, azért, hogy ne mindenkinek egyedileg kelljen beszerezni az anyagot, illetve
az is lehet, hogy a helyi kereskedőkkel fognak leegyeztetni volumeneket.
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Kovács Ferenc munkavezető: Minden egyes lakossági bekötésnél a lakos aláírja azt a
jegyzőkönyvet, amely a bekötés tényének felel meg. A második aláírás pedig arra szolgál,
hogy a helyreállítás is megtörtént.
Opóczki Zoltán, Rákóczi u. 17. szám alatti lakos: Olyan segítséget is szeretnének majd kérni,
hogy hány fordító, vagy könyök kell ahhoz, hogy megfelelően haladjon a szennyvíz, és a
lejtés is jó legyen. A községben a házak 90 %-ánál hátul van a szennyvízakna.
Kláricz János polgármester: A kivitelező részéről a szakmai segítségnyújtást is le tudják
szervezni, nem tömeges probléma még ez, de amennyiben lesz több panasz, akkor segítséget
nyújtanak, és mindenhol a legkedvezőbb megoldásra fognak törekedni.
Lép Istvánné, Szabadság utca 24. szám alatti lakos: Hogyan lehet segíteni az idős emberek
életét azzal, hogy a szakemberek által javasolt helyen a lyukakat kiásnák, illetve a rákötést
elvégezzék, vagy mindenkinek saját kezűleg kell ezt elvégezni? Nagyon sok idős ember van a
községben. Ők egyedül nem tudják ezt elvégezni.
Kláricz János polgármester: Ez a munka ugyan mindenkinek a saját feladata, de biztos benne,
hogy az idős emberek megtalálják azt a családi kapcsolatot, vagy megtalálják azt a segítséget,
ami számukra a legkedvezőbb. Azonban testületi ülésen fognak erről beszélni, és akár a
közfoglalkoztatás keretén belül fognak kijelölni egy brigádot. A testületben hét fő van,
gondolja, hogy ki fognak tudni dolgozni egy módozatot arra, hogy megoldják ezeket a
feladatokat. Biztosan lesznek kínálkozók, és ajánlkozók akik elvégeznék ezt a munkát. Az
időseknek jó kapcsolataik vannak, és a segítséget nyújtók sem fognak elmaradni.
A felvetést azonban testület elé viszi, és megoldják az idősek problémáját, ez a cél.
Nyíri Jánosné József A u 7. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy ha a lakás szennyvíz
kivezetése úgy készült el, hogy 60 cm-re van a lakás mögött, akkor lehet oda tenni a fogadót?
Kovács Ferenc munkavezető: Az a szabály, hogy mindenkinek a telken belül, a saját telkére
kell elhelyezni a fogadót, más telkére nem lehet. A telken belül lehet továbbvezetni.
Kláricz János polgármester: Arra gondol, hogy a kérdező, hogy a mezsgyébe esik a vezeték.
Gyarmati Imre műszaki ügyintéző: Véleménye szerint lehet úgy vezetni a szennyvizet, ahogy
a lakos kérdezi, de ennek utána fog nézni.
Laurencsik Györgyné, Kanizsai u. 29. szám alatti lakos: A vállalkozó munkatársát kéri, hogy
nézze meg az ingatlanánál a bekötést, mert nem oda tették, ahová szerették volna.
Kláricz János polgármester: Kéri, hogy az egyedi eseteket jelezzék a kivitelező megbízottja
felé az önkormányzatnál a 10. sz. irodába a továbbiakban is az ilyen felvetődött kérdéseket, és
akkor tudnak válaszolni, ha megnézik a helyszínt.
Nyakó Imréné, Széchenyi u. 1. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy a Széchenyi utcában a
nagy vízelvezető árok miatt hogyan alakul a bekötés?
Kovács Ferenc munkavezető: A szennyvíz 3 méternél mélyebben fog haladni, tehát a nagy
árok alá esik ez a mélység.
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Lép Istvánné Szabadság utca 24. szám alatti lakos: A községben a bogárzói utcákban már a
kukákat is az utca elejére húzták ki. Ha egy tűzesethez, vagy esetlegesen egy mentő
kihívására van szükség, ezt hogyan oldják meg?
Kláricz János polgármester: A Szondi utca esetét tudja felhozni példaként, ezért, mert ahol a
konkrét munka folyik, ott alternatív útvonal lesz mindig biztosítva.
Úgy gondolja, hogy a kivitelező arra fog törekedni, hogy a forgalomtól elzárt terület csak az
lesz, ahol a konkrét munka zajlik. Nyilván az élet hozhat bármilyen helyzetet, de a
kivitelezőnek nagy tapasztalata van, és fognak találni átjárót, vagy megközelítést.
Kovács Ferenc munkavezető: Folyamatosan kell tartaniuk a kapcsolatot a mentőkkel, a
tűzoltókkal és a rendőrséggel. Most még nincs ilyen probléma, mert a házi bekötéseknél egy
nap alatt helyre is állítják a munkások az utakat, hogy lehessen közlekedni.
Később lesz ilyen alternatív útvonal biztosítva, amikor már a hálózatot készítik.
Lép Istvánné Szabadság utca 24. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy azt lehet-e tudni, hogy
az aszfaltos utcákban hol fog haladni a vezeték?
Kláricz János polgármester: Vannak az önkormányzatnál tervdokumentációk, és azokba be
lehet tekinteni.
Mátyás Árpádné Zrínyi utcai lakos: Megkérdezte, hogy a telkén a vízóra akna útban lesz,
hogyan fogják megoldani a bekötést?
Kláricz János polgármester: Egyedi eset, konkrétan a kivitelező fogja ezt a helyszínen
eldönteni, de megoldást biztosan találnak.
Molnár Tímea Kisfaludy u. 25. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy „normálisnak”
tekinthető-e az, hogy méteresnél magasabb földkupacok maradtak a Kisfaludy utcában. Ezek
ott maradnak, vagy el fogják szállítani?
Kovács Ferenc munkavezető: Ez még időjárás kérdése is, mert még fognak ülepedni a helyek,
még olyan is lehet, hogy föld kell valahová.
Ha valakinek problémája van, kéri, hogy állítsák meg, szívesen nyújt segítséget az adott
helyen a probléma orvoslásában.
Kláricz János polgármester: Több oldalról is figyelni fogják a helyreállítási munkálatokat. A
hálózattal kapcsolatosan maga az üzemeltető fogja vizsgálni a munkálatokat, a kivitelező is
segítségére lesz, ha kérik a lakosok.
Kéri, hogy tegyék meg a bejelentéseket is a 10-es irodába, hogy legyen adminisztrálva a hiba,
vagy észrevétel.
Opóczki Zoltán, Rákóczi utca 17. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy két héten belül
végeznek egy utcában, mert kb. kéthetente kell szippantani az aknát.
Kovács Ferenc munkavezető: Nem lesz probléma, mert egy-egy szakaszt ha elkészítenek,
hagynak olyan bekötő utat, akár a mentőnek, úgy a szippantónak is.
A feltárt munkaszakasz nem marad nyitva, csak annyi, ahol a cső vége látszik ki.
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Kocserák János Kossuth utcai lakos: Arra szeretne választ kapni, hogy az udvaron a
lefolyásokat hogyan biztosítják, ha már két könyököt helyeznek el, azzal nem idézik elő a
dugulást? Hogyan tudják garantálni azt, hogy a szennyvíz maradéktalanul lefollyon.
Kovács Ferenc munkavezető: Ha két 45 fokos csővel oldják meg, biztosabban folyik el a víz,
mintha 90 fokos csővel, nyilván a lejtés is számít.
Kláricz János polgármester: Véleménye szerint ez minden ingatlanon más és más a
kivitelezés. Most itt nem tudnak általánosítani, de tudnak olyan helyi szakemberektől is
véleményt kérni, akik már végeztek ilyen munkát.
Szívesen megtenné, hogy mindenkit meghallgat, és mindenki javaslatát szívesen veszi.
A műszaki megoldások mindenhol megoldásra kerülnek.
Nagy István Kossuth utcai lakos: Megkérdezte, hogy a főutcán hogyan kötnek be, mert ott
megy a gáz, a víz, a járda mellett internet, a nagyfeszültségű vezeték.
Kovács Ferenc munkavezető: A főutcán KPM engedéllyel fognak dolgozni, ott nagyon oda
kell figyelni a munkavégzésre. Három házat fognak összekötni, és egyébként a vezeték a
túloldalon lesz vezetve.
Tóth László Rákóczi utcai lakos: Megkérdezte, hogy azt lehet-e tudni, hogy melyik utcát
mikor kezdik?
Kovács Ferenc munkavezető: Lehet tudni, előtte kiértesítik a lakosokat.
Bődi Imréné Széchenyi utcai lakos: Kéri, hogy a szórólapokat nagyobb betűkkel írják.
Kláricz János polgármester: A szórólapon sok információt szerettek volna közölni, ezért írták
kisebb betűkkel, de természetesen a későbbiekben erre is odafigyelnek.
Megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás a szennyvízberuházással kapcsolatosan?
Mivel nem volt, így megköszönte Kovács Ferenc munkavezető a közmeghallgatáson való
részvételét, és a munkavezető ezt követően távozott.
Kláricz János polgármester: Tájékoztatta a közmeghallgatáson részt vevőket, hogy az előző
összejövetelen nem megfelelően tájékoztatta a jelenlévőket, azonban hamarosan felül fogják
vizsgálni a temetőrendeletet, mert abban 25 év volt a sírhelyek megváltásának ideje.
A jogszabályok figyelembe vételével, ha lehetséges módosítást fog kezdeményezni.
Amiről szeretett volna még tájékoztatást adni, az a TOP-os forrásokkal kapcsolatosan a
kerékpárút építését fogja javasolni, a zebrák és a buszöblök kialakítása. Ezeket nagyon
fontosnak tartja. Ha kellően elő tudnak készülni, akkor ezek kivitelezhető projektek.
A piacteret említette még, abból a szempontból, hogy a piac áthelyezését nem támogatná, de a
piac területének felújításával, átalakításával tudnának olyan szép piacteret kialakítani, ami
mindenki számára kedvező lenne. Árusító felületet alakítanának ki, mosdót, parkolót.
A belterületi úthálózat kialakításánál említette, hogy nagyon sok harc folyt a TOP-os források
tárgyalásánál, hogy 60 milliárd forintot kell 6 év alatt gazdaságfejlesztési programra elkölteni,
annak lesz forrása. A megemelkedett keret miatt elfogadták a belterületi úthálózat építése,
karbantartása beruházásokat. Itt elképzelhető az, hogy összefogással település szintű
beruházást tudnak megvalósítani.
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Így ha már tudtak egyszer ilyen nagy vonalú beruházásban együttműködni, akkor a
későbbiekben is fognak tudni együttdolgozni, és azon, hogy milyen fejlettebb infrastruktúra
alakuljon ki a községben.
Más egyéb kérdése, észrevétele van-e a lakosoknak?
Lép Istvánné Szabadság utca 24. szám alatti lakos: Megkérdezte, hogy a regionális víz
vezetése hol tart?
Kláricz János polgármester: A regionális vízhálózat vezetése a települési önkormányzatok
mentorálása alatt zajlik. Hamarosan fognak indulni a munkálatok. A Sárréti-csatorna alatt fog
áthaladni a regionális víz, irányított fúrással, és a Vízmű lesz a végleges pontja. Az a kút, amit
most is használnak, keveréssel olyan minőségű vizet fog előállítani, mai megfelelő lesz. Az
idei évben el kell oda jutni, hogy ez a beruházás rácsatlakozzon a hálózatra.
Lép Istvánné Szabadság utca 24. szám alatti lakos: Volt olyan említés is, hogy a
szennyvízberuházás építésekor az ivóvízhálózat is felújításra kerül.
Kláricz János polgármester: Maga a KEOP-os pályázat csak a szennyvízberuházásra
vonatkozik, de a regionális víz vezetésével a kivitelező vállalt belső rekonstrukciós felújítást.
Heteken belül lesznek az egyeztetések, és megállapítják, hogy melyek azok a szakaszok,
amelyek feltétlenül cserére szorulnak. Tehát lesz a belterületen hálózat szakasz csere, de a
teljes hálózat nem kerül cserére.
Az ivóvíz esetében a probléma meg fog oldódni, a mostani konténerre sem lesz szükség.
A másik nagy projekt ami megvalósult a szilárd hulladéklerakó rekultivációja is megtörtént, a
szemetet gúlába rakva előírás szerint le van földelve.
Van rá ígéret, hogy a folyékony hulladék lerakó telepet is rekultiválni fogják. Bár igazából ha
nem lesz használva a kellemetlen szagok jelentősen csökkennek önmaguktól is.
Az állam erre a területre rekultivációs kötelezettséget fog előírni, ez a hatóságoknál is jelezve
van, hiszen a szennyvízberuházás befejezése maga után vonja a folyékony hulladék lerakók
helyretételét.
Megkérdezte a jelenlévőket van-e még kérdés, hozzászólás?
Nagy György József Attila utcai lakos: Megkérdezte, hogy az önkormányzatnak volt-e
számlája a most becsődölt banknál?
Kláricz János polgármester: Nem volt.
Mivel több kérdés és hozzászólás nem volt, a közmeghallgatást 18,30 órakor bezárta.
kmf.
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