Bucsa Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520.
3209-8/2021. ikt.sz.
8. sz.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 19-én (kedden)
délután 14,00 órakor megtartott nyilvános üléséről, mely falubejárás.
Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)
Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Földesi Györgyné, Juhász Sándor, Márki Tiborné,
Faluházi Sándor Attila képviselők.
Távol maradt: Harmati Gyula alpolgármester, Fenyődi Attila képviselő
Tanácskozási joggal meghívott: Dr. Nagy Éva jegyző
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselőket és Dr. Nagy Éva jegyzőt.
Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete
részéről 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Hiányzik 2 fő képviselő.
A határozathozatalban részt vesz 5 fő.
Ismertette a napirendi pontokat:
1./ FALUBEJÁRÁS, és Bucsa község belterületi úthálózatának bejárása a téli időjárásra való
felkészítés céljából
Előadó: Kláricz János polgármester
Kláricz János polgármester: Megkérdezte a képviselőket, van-e valakinek a napirendi
pontokkal kapcsolatosan kérdése, kiegészítése?
Mivel kérdés és kiegészítés nem volt, kérte a képviselőket, kézfelemeléssel szíveskedjenek
szavazni, aki a napirendi pontokat elfogadja.
Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete jelenlévő 5 tagja 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta.
1.napirendi pont:
FALUBEJÁRÁS, és Bucsa község belterületi úthálózatának bejárása a téli időjárásra való
felkészítés céljából
Kláricz János polgármester: Köszöntötte a falubejáráson megjelent képviselőket javasolja,
hogy először menjenek ki a felhagyott folyékony hulladék lerakóhoz, ahol nemrégiben
helyszíni ellenőrzést tartott a Békés Megyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Szakértői Osztálya

57.. Gyula, Megyeház u. 5-7.) majd ezt követően vegyék sorra az utcákat a képviselők által
javasolt helyszíneket és tegyék meg észrevételeiket.
A felhagyott folyadék hulladék lerakó helyszíni ellenőrzése október 7-én volt, az ellenőrzés
során a területen végzett műszaki beavatkozás kivizsgálása érdekében fényképfelvételek
készültek, ellenőrzési jegyzőkönyv, valamint a hatóság mérési jegyzőkönyvek eredményét
kérte be. Ez utóbbit az Önkormányzat teljesítette.
Korábbi testületi ülésen napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a Kossuth utca 104106. közötti úttal kapcsolatos problémát (munkagépek bejárása, szomszédos ingatlan
veszélyeztetése).
A jelenleg látható terület alternatívaként szolgálhatna a gazdák számára a földjeik
megközelítése szempontjából, egy hozzávetőleg 150 méteres szakaszt kellene az
önkormányzatnak megvásárolnia, és egy csatorna átjárót kellene kialakítani.
Jelenleg ez a megoldás tűnik a legegyszerűbb, és leghatékonyabb megoldásnak, mivel a
Kossuth utca 101. szám alatti ingatlan megvásárlása meghiúsult.
Kláricz János polgármester tájékoztatta a képviselőket a ledes lámpacserékről.
Tájékoztatta polgármester Úr a képviselő testületet a József Attila utca végén lévő törmelék
októberben végén történő zúzásáról.
A képviselők részéről felvetésre került, hogy a gyümölcsösben egy csepegtető öntözést
alakítsanak ki, ehhez azonban szükség lenne kútfúrásra, viszont ennek a költsége nagyon
magas.
A Bocskai utcában egész nyáron tapasztalható volt a Bocskai 14. ingatlanban gazos gyomos
állapot, továbbá a vízműveknél a járdaszakasz rendbetétele nem történt meg. A Bocskai utca
kereszteződése az útfelület a szennyvíz csatornázás óta nem lett helyre állítva.
Kláricz János polgármester úr elmondja, hogy a gazos ingatlan tulajdonosa felszólításra került,
majd az ingatlan rendbetétele részlegesen megtörtént.
A járdaszakasszal kapcsolatos észrevétel jelezni fogja a műszaki ügyintéző felé és a helyre
állítás meg fog történni, a kereszteződést pedig szintén az önkormányzat fogja helyreállítani
Földesi Györgyné képviselő asszony észrevételi, hogy a Kossuth tér posta előtti rész el van
hanyagolva és a hirdető tábla már nem megfelelő állapotban van, rossz járdaszakasz, valamint
a faluban lévő másik kettő buszmegállót is fel kellene újítani, mint ahogyan a központban van.
Földesi Györgyné képviselő asszony javasolta, hogy az iskola mögötti önkormányzati területen
krumplit kellene termeszteni közfoglalkoztatás keretén belül.
Az Alkotmány utcában egy ingatlan nem megfelelő faluképet mutat a nagyvárosból
hazajáróknak.
Az idősek klubja épülete (Bucsa, Kossuth Lajos utca 63.) felújítása ne maradjon el.
A szolgálati lakásoknak a rendszeres karbantartása szükséges lenne.
Földesi Györgyné képviselő asszony feltevése, hogy jobban kellene parkosítani a falut
dísznövényekkel.
Nagy szükség lenne kerékpár út építésére, használja ki az önkormányzat a pályázati
lehetőségeket.
Az Árpádsor utcai önkormányzati tulajdonú szükséglakások rendbetétele még nem történt meg
teljesen.

Kláricz János polgármester: Megköszönte a képviselők falubejáráson tanúsított aktívitását, és
a falubejárát 15,40 órakor lezárta.
kmf.
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