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Bucsa Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

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

203-9/2011. iktatószám 

 

9. sz. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

KÖZMEGHALLGATÁS 

  

  

Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 12-én 

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

KÖZMEGHALLGATÁS  

 

Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) 

 

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

Fenyődi Attila, Harmati Gyula, Juhász Sándor, Dr. Serester Zoltán képviselők. 

 

Meghívott: Dr. Nagy Éva megbízott körjegyző helyettes  

 

Kláricz János polgármester: Tisztelettel köszöntött minden kedves megjelent lakost a 

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

megbízott körjegyző helyettest.  

 

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

testülete részéről 7 főből 7 fő képviselő jelen van. 

  

Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontot: 

1./ Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésével kapcsolatos tájékoztatás 

2./ Tájékoztatás a szennyvízberuházásról, és a hozzá tartozó pályázati lehetőségről 

3./ Közérdekű kérdések és javaslatok meghallgatása és megtárgyalása 

 

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

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.  

 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. 

   

Kláricz János polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt egy prezentáció is készült a 

közmeghallgatásra. A lakosok a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztatást fognak 

hallani. Hasznos dolog van kiforróban a szelektív hulladék gyűjtésével kapcsolatosan. A 

községben is vannak szelektív hulladékgyűjtő szigetek, az ürítésükről is az önkormányzat 

gondoskodik. Az összegyűjtött szelektív hulladékot azonban az a karcagi kft, amely a 

kommunális hulladékot átveszi, nem tudja hasznosítani. Térségi szinten nyílt egy 
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kezdeményezés, egy kft, amely a szelektív hulladék szállításával foglalkozik, a lakosság 

részére nyújtanak ezzel szolgáltatást. Ez azt is eredményezheti, hogy a mostani szinten tudná 

tartani az önkormányzat a kommunális hulladék árát, az időközben növekvő költségeket nem 

kellene a lakosságra áthárítani. A lakosság által termelt kommunális hulladék nagyon sokrétű, 

a szemét nagyon sok, ha egy kis odafigyeléssel szelektíven tudnák gyűjteni, csökkenne annak 

a hulladéknak az ártalmatlanítási költsége, amely szelektíven nem gyűjthető. 

Át is adta a szót Novák Imre úrnak.  

 

Novák Imre ügyvezető: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait, minden kedves bucsai lakost 

a mostani közmeghallgatáson. Megköszönte a lehetőséget, hogy tájékoztatást adhat erről a 

témáról, szelektív hulladék gyűjtésről. 

A polgármester úr által említett gazdasági társaság mottója szerint: „Nincs szemét, csak rossz 

helyre kerülő hulladék”. 

2004 évben alakult a BIO-SALES BT, egy házaspár alapította, és jelen körülmények között 

folyik a Bt Zrt-vé alakítása, akkorává nőtte ki magát. Az országban jelenleg még egyedülálló 

az, hogy díjmentesen házhoz megy egy autó, amely a kihelyezett zsákokba gyűjtött szelektív 

hulladékot összeszedi. A hulladékról azt kell tudni, hogy nagytömegben az azonos típusú 

hulladék onnantól, hogy össze van gyűjtve egy tömegbe tőzsdei terméknek minősül. A cég 

több telephellyel működik. A dévaványai telephely fogja betölteni azt a funkciót, hogy Békés 

megyének logisztikailag kb egy 60-80 km-res körzeten belül a begyűjtött lakossági, 

vállalkozói szelektív hulladéknak a válogatása, bálázása történik meg, majd ezt később a 

kecskeméti gyárban dolgozzák fel. 

A vásárlások során keletkezett hulladék mennyiséget meg kell határozni, hogy a lakosok hova 

teszik. Az önkormányzat gondoskodik a kommunális hulladék begyűjtéséről, elszállításáról, a 

hulladék ártalmatlanításáról.  

A szelektíven gyűjthető anyagok közé sorolható a papír, az üveg, a műanyag, és fém 

hulladékok. 

Azokon a településeken, ahol szelektív hulladékgyűjtést végeznek tájékoztatást fognak adni, 

az éves gyűjtési napokról, valamint hulladékgyűjtő zsákokat helyeznek ki. Ahonnan a 

szelektív hulladékot elszállítja a menetrend szerinti autó, oda újabb zsákokat helyeznek ki.  

A zsákokat kb 5 db mennyiségig adnak, ez kb. egy hónap alatt összegyűjtött szelektív 

hulladék összegyűjtésére alkalmas.  

Példákkal szolgált arra, hogy a fejlődő országok miként hasznosítják a szelektíven 

összegyűjtött hulladékot.  

Olyan használati tárgyakat lehet újból előállítani a szelektíven összegyűjtött hulladékból, 

amelyek akár a gyerekjáték, akár az újrahasznosított papír, mindenki által ismertek.  

A társaságról még érintőlegesen tett említést, de érzékeltetni szeretné, ha kulturált módon 

történik a hulladék újrahasznosítása, akkor már jót tettek a természetnek, a környezetnek.  

Azt szokták kérni a lakosoktól, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékot egy öblítéssel 

tisztítsanak meg, mert azután is emberek fognak érintkezni a hulladékkal, miután azt elviszik 

a lakástól.  

Megkérte a polgármester urat, hogy a szelektíven gyűjthető hulladékokat együtt „gyűjtsék” 

bemutatásként a lakosok tájékoztatása végett.  

 

A tájékoztatásról készült anyag külön megtekinthető.  

 

Kláricz János polgármester: Megköszönte Novák Imre úrnak a tájékoztatást, és bízva az 

együttműködésben, további jó munkát kívánt. 
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1./ napirendi pont: Bucsa Község Önkormányzat 2011. évi költségvetésével kapcsolatos 

tájékoztatás 

 

Kláricz János polgármester: Előterjesztette az első napirendi pontot, Bucsa Község 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló tájékoztatást.  

 

Elmondta, hogy az önkormányzatnak évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást kell 

tartania, ennek a megtartását a képviselő-testület a mai időpontra helyezte, az önkormányzat 

költségvetésének elfogadása idejére. 

Tájékoztatást adott a 2011. évi költségvetés főbb számadatairól. 

Bucsa Község Önkormányzatának két intézménye van, az iskola (Bucsa Község II. Rákóczi 

Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda) és a körjegyzőség 

(Bucsa-Ecsegfalva-Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzősége), ezen intézmények 

költségvetése az önkormányzat költségvetésébe beépül. 

A 2011. évi költségvetés mérleg főösszege 442.884 ezer Ft, a bevételek és kiadások 

vonatkozásában egyaránt ezzel az összeggel került meghatározásra. 

A működési bevételeket 20.523 eFt-ban tervezte az önkormányzat, amely túlnyomórészt a 

BUCSA-ÉP Kft-ből kiszervezett napközi konyha tevékenységének ellátásáért fizetett térítési 

díjakból származnak. 

Az átengedett központi adókon belül az Szja bevétel a 2010. évhez viszonyítva 3.766 e Ft 

bevétel kiesést jelent az önkormányzatnak. 

A pénzbeli szociális juttatások támogatása 7.110 eFt-tal csökkent a 2010. évi előirányzathoz 

képest. 

Felhalmozási bevételek az állami normatívából erre a célra felhasználni kívánt 10.325 e Ft és 

a Bucsa Geotherm Kft. visszafizetendő tagi kölcsönéből áll. 

Összességében a mérleg egyensúlyának megtartása érdekében 10.569 eFt hitelfelvételt kellett 

beállítani. Úgy gondolja, hogy ez a költségvetés mind az országos, mind az európai 

viszonylatnak megfelelő, takarékos gazdálkodást irányoz elő, mindamellett, hogy az 

önkormányzat terveiben az idén szerepelnek olyanok, amelyek mindenképpen lépcsőfokot 

jelentenek az önkormányzat és a település életében. Fejlesztési kiadások tekintetében 

pályázati saját erőként 7.125 eFt-ot irányzott elő az önkormányzat, a sport pályázatok, és a 

közművelődési programok támogatását is megcélozzák.  

Néhány tényszerű számadatot sorolt fel a költségvetés 3. sz. mellékletéből. 

Érezhető és látható, hogy a kormány folyamatosan csökkenti az önkormányzatok állami 

támogatását. Már a koncepcióhoz képest is csökkentek a támogatások, nagyon nehéz a 

költségvetésben tartalékot képezni. Mindent egybevetve a település költségvetését elfogadásra 

javasolta. A képviselő-testület bizottságai is megtárgyalták az önkormányzat 2011. évi 

költségvetését. A közmeghallgatást követően a képviselő-testület nyilvános ülésen fogadja el 

a költségvetési rendeletet.  

 

A közmeghallgatás következő témájaként tájékoztatást szeretne adni a településen 

szennyvízberuházásról, és a hozzá tartozó pályázati lehetőségről. 

 

2./ napirendi pont: Tájékoztatás a szennyvízberuházásról, és a hozzá tartozó pályázati 

lehetőségről 

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzat képviselő-testülésén már két alkalommal 

tartottak tájékoztatást szakemberek a szennyvízberuházással kapcsolatosan.  

A tavalyi évben még, egyfordulós konstrukcióban került meghirdetésre pályázat, az idén ez 

egy kibontakozóban lévő kétfordulós KEOP kiírásra módosult. Ez a mostani KEOP-os 
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pályázat 85 %-os támogatottságot biztosít. Az önkormányzat rendelkezik a községre 

vonatkozó szennyvíz beruházás megvalósulására vonatkozó tervekkel, a készítettek egy 

kalkulációt, hogy kb. milyen összeget takar egy a beruházás. Megállapították, hogy 1,2 

milliárd forint költségről beszélhetnek, annak ellenére, hogy hallottak már 2 milliárd, vagy 

ennél magasabb bekerülési összeget is a szennyvízberuházás megvalósítását illetően. 

Megemlítette, hogy a megyében Okány községet tudná megnevezni, amely település hasonló 

Bucsához mind lélekszámban, mind nagyságban. 

A 85 % támogatottság mellett az önkormányzatnak sajnos a 15 %-os önrész nem áll 

rendelkezésére. A már megvalósult KEOP-os pályázati modellt figyelembe véve létezik egy 

olyan finanszírozási forma, vagy pályáztatási forma, amelybe a lakosságot be lehet, és be kell 

vonni a lakosságot, mint társulat alapítót, amely abban az esetben működik, ha a lakosság 

több mint 75 %-a nyilatkozatot hajlandó arra tenni, hogy az elkészülő beruházásra rákötnek, 

és használói lesznek. A másik kritérium maga az önerő megléte. A 15 %-ot sem lehet csak a 

lakosságra ráterhelni, mivel ez már nagyon nagy teher lenne a lakosoknak. A későbbi 

üzemeltetőt is be lehet vonni a saját erő biztosításába. A vízhálózat Bucsa Község 

Önkormányzata tulajdonát képezi, azonban az üzemeltető a Békés Megyei Vízművek Zrt. A 

Vízművek Zrt vezérigazgatója, és szakemberei is úgy nyilatkoztak, hogy hajlandóak lennének 

a szennyvízberuházás megvalósításába részt vállalni, a pályázatba szeretnének beszállni. Ők 

is úgy látják, hogy a 2015. év végéig a beruházás meg tudna valósulni. 

Azért nem hívta meg a közmeghallgatásra a szakembereket, mert még nincsen elkésve a 

beruházás részleteinek megbeszélésével. Azokat az előnyöket most még ki tudnák használni, 

hogy az önkormányzat megörökölte a szennyvízberuházással kapcsolatos terveket. A 

szakemberek megvizsgáltak, és megállapították, hogy az uniós előírásoknak megfelelően 

módosításra javasoltak. A beruházásnak 25-30 év alatt meg kell térülnie, ezt vizsgálják, és 

feltételként is szabják. Első ütemben az önkormányzat egy igénybejelentéssel élhet, és el tud 

indulni, és mint címbirtokos a második pályázaton is tovább mehet. Nagyon komoly feladatot 

és szakmai felkészültséget jelent ez a beruházás, de nem egy lehetetlen dolog. A megyében is 

sok helyen véghezvitték, mindenhol meg volt a 75 %-os rákötöttség, és mindenhol 

megalakultak a társulatok. Egy pár példa, hogy milyen előnyökkel járna a beruházás. A 

szakemberek elmondásai alapján azokon a településeken, ahol elkészült a szennyvízhálózat, 

ott 70-90 cm-t csökkent a talajvízszint. A községnek sem kell elszenvednie a rengeteg 

csapadékból adódó belvizet. Nem egyszerű dolog, vannak olyan részei, amelyek nagyon nagy 

odafigyelést igényelnek, de nem lehetetlen dolog. Biztosan lesznek olyanok, akiknek a 

jelenlegi állapot is megfelelő, de ha szeretnék megállítani azt az folyamatot, hogy évről évre 

tízes nagyságrendekkel csökken a település lélekszáma, és XXI. századnak megfelelő 

települést szeretnének, és míg nem valósul meg a szennyvízhálózat nem fog a településre egy 

befektető sem jönni. Pedig vannak a községnek olyan földrajzi, logisztikai adottságai, hiszen 

három megye határán fekszik. Nem fogják addig kihasználni, amíg a településen nem lesz 

megfelelő infrastruktúra fejlettsége. 

Szándékosan nem fejezte ki a beruházást összegekben, szándékosan nem mondott részleteket. 

Azért is került most meghirdetésre ez a téma, mert a település vezetőinek szüksége a 

lakosságtól egy visszajelzésre ahhoz, hogy miként áll ehhez a beruházáshoz a lakosság. Ebben 

nagyon fontos szerepe van a lakosságnak, és ahhoz, hogy a pályázatot az önkormányzat 

sikeresen lebonyolítsa. A képviselő-testületi üléseken is majd minden ülősen vagy napirendre 

kerül, vagy beszélgetnek róla, és egységes kommunikációval szeretnék a lakosságnak átadni. 

A megvalósítás áldozatokkal, és vállalásokkal fog járni. Ha megalakul a vízi közmű társulat, 

akkor kikalkulálják, hogy kb mi az a lakosság szám, ami rákötésnek biztosítottnak kell, hogy 

legyen, létezik egy olyan állami támogatásforma, hogy lakástakarék kassza, amelyekkel 

elérhető lenne az, hogy az adott tulajdonos ilyen szerződést kötve önerőként fel tudna mutatni. 

Ezeket a lakás takarék kasszákat a pénzintézetek meg is finanszírozzák. Nem jelentene 
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egyszeri költséget mindenkinek, de mindenki a saját anyagi lehetőségeit fogja ehhez felmérni. 

A lakástakarék kassza azért terjed el, mert a lakosok anyagi lehetőségei miatt nem tudják 

egyösszegben felvállalni a beruházással kapcsolatos költségeket. Ha viszont a hálózat 

megépül, egyre jobban ki lehet használni a település adottságait.  

Szeretné megkérdezni a lakosokat, hogy milyen a meglátásuk, mennyire látják fontosnak ezt a 

beruházást. Az önkormányzat képviselő-testülete és a maga részéről is, amellett, hogy a 

mindennapi dolgoknak mennie kell, ezt a fejlesztést látják az önkormányzat részéről a 

legfontosabbnak.  

 

Pataki Zoltán lakos: Örül a napirendnek, valamilyen szinten azonban bele kellene menni a 

részletekbe, kalkulálni kell. A lakástakarék kasszát minimálisan négy évig kell fizetni, akkor 

lesz meg a maximális hozam. Pl. 200.000 Ft tekintetében mennyi lenne a részlet összege. Egy 

számnak el kellene hangoznia. 

 

Kláricz János polgármester: Csak a községhez hasonló nagyságrendű településen fizetendő 

összeget tud említeni, ahol 2.500 Ft és 4.000 Ft volt a részlet. Annak ismeretében kell lenni, 

hogy a 75 %-os rákötési ráta látszik-e, azaz hogy teljesíthető lesz-e rákötés. Amíg ezt nem 

tudják, addig nem tudnak kalkulálni semmit. A pályázat benyújtója megteheti azt, hogy ahol a 

hajlandóság meg van, egy település részen, ott elkészül a beruházás, de nem hozzáállás. Bucsa 

település nem olyan léptékű, hogy több ütemben, és ne egyszerre készüljön el a beruházás. A 

szakemberek el fogják mondani részletesen, és meg fogják az emberekkel értetni a 

lakástakarék kasszával kapcsolatos részletkérdéseket is. A lakás takarék kasszának van olyan 

előnye, bár ez azon túl is, hogy valaki nem tudja egyöszsegben megfinanszírozni a bekötési 

díjat, hogy állami támogatás is van rá. A jogszabályok alapján az állam a minden évben 

befizetett összeg 30 %-át támogatásként nyújtja. Azzal számolni kell, hogy olyan vállalásokat 

lehet tenni, hogy a szennyvíz beruházás párhuzamosan fog menni a lakástakarék kassza 

fizetésével. A szennyvíz csatorna szolgáltatásnak a díját is bele kell kalkulálni egy család havi 

kiadásaiba. Tudja, hogy sajnos nagyon nehéz anyagi körülmények között élők is vannak, de 

gondoljanak arra, hogy mi lesz a későbbiekben, és úgy gondolja a település vezetőknek a 

lehetőségeket nem szabad elszalasztani. 

 

Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: Az 1,3 milliárd forint összköltségű beruházás 15 %-a 195 

millió forint. Hány ingatlan van Bucsán, és mennyit összeget vállal a Békés Megyei 

Vízművek Zrt a saját erő összegéből?  

 

Kláricz János polgármester: Kb 1040 vagy ennél kevesebb ingatlan van Bucsán, ebből nem 

mind lakott, és nem is éri meg mindet közművesíteni. Vannak utcák, ahol zárt tartály érdemes 

csak készíteni. A szennyvízberuházás ilyen megoldást is lehetővé tesz azokon a helyeken. A 

Békés Megyei Vízművek Zrt kb az 15 %-os önrész 30 %-át, általában az egyharmadát szokta 

felvállalni, de ez is település függő. Ők is kalkulálnak, és még kikötéseik is szoktak lenni. 

Szeretnének műanyag csövek helyett agyag kerámia csöveket viszont látni, ez tárgyalási alap 

lesz, és ez a fenntartási költségek miatt fontos elem.  

A társulat alapítástól függetlenül is a pályázati konstrukció első ütemén a képviselő-testület 

olyan döntést fog hozni, hogy elindul ezen a pályázaton. A két dolgot nem lehet teljesen ketté 

választani. Az első ütem akkor lehet felesleges, ha valami oknál fogva ezt a beruházást az 

önkormányzat saját forrásból meg tudná kivitelezni.  

Szeretne majd tájékoztatást adni azon beruházások, tervek állapotáról is, amelyek mennyi 

állnak pozitív irányba a lehetőségekhez képest, amelyek a település fejlesztésével 

kapcsolatosak.  
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Pataki Zoltán lakos: Elmondta, hogy a mostani helyzetben a havonta fizetendő szennyvíz díj 

sokkal többe kerül mindenkinek, hiszen a szennyvízaknákba folyamatosan szivárog a talajvíz 

is. Bár próbálta úgy elkészíteni a szennyvíz aknáját, hogy ezt elkerülje, mégis a kalkulációi 

szerint sokkal több víz kerül az aknába, mint amennyi vizet elhasznál. Ha tehát valaki 

legálisan szippantat, akkor annak magasabb a költsége, a belvíz miatt. Ezt kell mellérakni 

annak a döntésnek és elképzelésnek, hogy nagyon fontos a szennyvízcsatorna hálózat 

beruházás megvalósítása.  

 

Kláricz János polgármester: Jó dolog, hogy ez a lakosság oldaláról merül fel, ezzel 

mindenképpen egyetért, sok-sok példával tudná ezt alátámasztani, hogy aki most rendszeresen 

szippantat, annak a szennyvízberuházás megvalósítása után költség megtakarítást fog 

jelenteni. Azoknak is, akik zárt tartályaik vannak, hiszen ha a vízdíjjal kombinálva lesz a 

csatornadíj. Voltak rá már kalkulációk, hogy mennyi lenne a havi víz- és csatornadíj.  

Ha a hálózat megépül a településen munkahelyeket is teremtet. Szeretnének helyieket 

foglalkoztatni.  

A beruházás kivitelezésére azonban közbeszerzési eljárást kell lefolytatni és annak szigorú 

feltételei vannak. Értem ez alatt, hogy ekkora méretű projekt esetében a kivitelezőknek 

komoly elvárásoknak kell megfelelni. 

 

Bányainé Gyarmati Katalin lakos: Azt is figyelembe kell venni, hogy annak aki nem 

csatlakozik rá a rendszerre, külön díjat kell fizetni, és az elszállítás költsége sokkal többe 

kerülne, hiszen Karcagra kellene beszállítani.  

 

Kláricz János polgármester: A mondandója első része lett volna az, hogy a lakosok 

hajlandóságával kapcsolatosan kapjon képet arról, hogy mennyire látják az emberek 

szükségesnek a szennyvízberuházás megvalósítását.  

A másik oldal az, hogy jogszabályi kötelezettség van arra, hogy ha a szennyvízberuházás 

elkészül, és azok akik nem kötnek rá a rendszerre azoknak talajterhelési díjat kell fizetniük 

adó formájában. Gondolja, hogy mindenki inkább arra törekszik majd, hogy rákössön a 

rendszerre, nem pedig fizesse ezt a díjat.  

Az önkormányzatnak 2012. december 31-ig van engedélye arra, hogy a mostani telepre a 

szennyvizet szállítsák, ártalmatlanítás nélkül. Az 5 m3 szennyvíz ártalmatlanítása nem 3.750 

Ft-ba kerül. Ez egy szállítási költség és egy rekultivációs költség együttes összeget.  

Az is plusz költséggel járna, ha az önkormányzatnak nem sikerül ezt a beruházás kiviteleznie.  

Ha valaki jobban utána olvas ennek a jogszabálynak, akkor néhány bekezdés elolvasása után 

ki is derül, hogy a kormánynak a vállalt agglomerációs kötelezettsége folytán 2015 év végéig 

a 2000 lélekszám alatti településeket szennyvízhálózattal el kell, hogy lássák.  

Ha most az idei évben sikerül lépni, akkor meg lehet oldani a vállalt agglomerációs 

határidőig.  

Abban kéri mindenki segítségét, hogy úgy kommunikáljanak egymással, hogy szükséges a 

szennyvízhálózat kiépítése, szükséges az unokák, a jövő szempontjából elengedhetetlen, a 

község fejlődése szempontjából.  

Nagyon nagy feladat amibe bele szeretne fogni az önkormányzat, de úgy gondolom felkészült 

szakembereket sikerült a projektvezetés területén bevonni. 

Gondolja, hogy nagyon sok pontja van még ennek a most közölt információnak, amit 

részletesebben el kell majd mondani, de az első fordulónak nem feltétele ez, hogy erről 

beszéljenek. Az majd egy következő közmeghallgatás témája lesz, hogy a lakosok vízi közmű 

társulatot hozzanak létre. A társulat alapítást a lakosok viszik véghez, és a társulat lesz az 

alfája és omegája a szennyvízhálózatnak. Az unió elvárása is az, hogy közös 

kezdeményezésként induljon a beruházás, és az önkormányzattal karöltve induljon meg a 
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fejlesztés, és az állam így teszi hozzá a hiányzó 85 %-ot. A vízjogi létesítési engedélyezési 

tervek képezik a beruházás alapját, amivel az önkormányzat rendelkezik, még ha azokat 

módosítani is szükséges.  

Ideális a helyzet pályázat benyújtására, a pályázati konstrukció is megfelelő és a tervekkel is 

rendelkeznek. 

 

Balogh László lakos: Csak összegezni szeretné az elhangzottakat, ha jól érti arról van szó, 

hogy a beruházás 1,3  milliárd forint összköltségű,  85 %-át tervezi az önkormányzat 

pályázatból, 15 %-át önerőből. Az önerő 30 %-át vállalná a Békés Megyei Vízművek Zrt.  

Az összegyűlt szennyvíznek mi lesz a sorsa? A tervdokumentációt ismeri már az 

önkormányzat. Egy technológiai rendszer, egy mesterséges rendszer, vagy egy biológiai 

rendszer fogja lebontani.  

 

Kláricz János polgármester: A szennyvíz mennyiségét tekintve, nincsen olyan adottsága a 

községnek, hogy csak biológiai lebontása legyen, annál nagyobb a mennyisége. A település 

határában megy a Sebesfoki-csatorna le Beke-falvára. A település belterületéhez nem lehet 

közelebb 500 m-nél a szennyvíztisztító telep. Ez a terület már megvásárlásra került, az 

önkormányzat tulajdona több mint 6 hat éve. Olyan konstrukció került kidolgozásra, ami 

nagyon dicséretes, a megtisztított szennyvíz nem iszap formájában kerül később 

felhasználásra, hanem a biológiai ártalmatlanítást követően akár a Hortobágy-Berettyóba is 

engedhető. A technológia a mostani és várhatóan a jövőbeli előírásoknak megfelelő. 

 

Balogh László lakos: A mostaninak, de a jövőben ez nem fog működni.  

 

Kláricz János polgármester: Azt kell látni, hogy most van egy kormányzati kezdeményezés, 

van egy záros határidő, amin belül meg lehet valósítani egy beruházást. Az is előny, hogy 

vannak tervdokumentációk, és ha sikerül az önerőt összeszedni, akkor nagy százalékkal meri 

állítani, hogy ha még van kormányzati akarat is, és azt akarják, hogy legyen a községnek 

szennyvízhálózata, akkor a pályázatot be kell nyújtani.  

Az önkormányzat költségvetése működőképes, de semmiképpen nem tudnának több tízmillió 

forintos bevállalásokat tenni, arra, hogy technológiákat módosítsanak a terven belül.  Ha a 

hatóság a tervet elfogadja, és vízjogi létesítési engedélyes tervet ad ki, akkor az önkormányzat 

már nagyon sok mindennek megfelel és elérheti a célját.  

Az majd egy későbbi téma lesz, hogy az adott technológia 70 év múlva is még kifizetődő és 

jól fenntartható lesz, mert most kb csak 30 évre készítenek üzleti modellt. 

A keletkezett iszap az a végtermék, amit még tovább lehet majd hasznosítani. Az, hogy ezzel 

érdemes-e tovább foglalkozni, hogy valamely befektető, vagy beruházó foglalkozik vele, az 

még a jövő kérdése, de semmiképpen nem az önkormányzatnak kell ezzel foglalkozni. Az 

önkormányzat nem egy üzleti vállalkozás.  

Az önkormányzatnak ettől függetlenül pl oda kell figyelnie, hogy minél több korszerű 

technológiát használjon, hiszen már a költségvetési támogatások csökkentésével is erre 

ösztönzik az önkormányzatokat. Úgy gondolja a kormány, ha az önkormányzat felújít, akkor a 

korszerű megoldásokat keresi. 

Szakemberek is azt javasolták, hogy ne nyúljon bele az önkormányzat most és ne 

változtasson.  

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése?  

Nem tartja magát szakembernek, de próbált belemélyülni a szennyvízhálózat beruházás 

részleteibe. Azért is, hogy ha a képviselő-testület a szakemberekkel leül tárgyalni, akkor a 

többi képviselő szaktudásával együtt a legjobbat fogják tudni kihozni a pályázatból. 
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Pataki Zoltán lakos: A geotermikus projekt nem valósult meg, de volt benne jó néhány ötlet, 

amit még most is meg lehetne fogadni. A szennyvízhálózat építésénél a kiásott árokba más 

kábelt is lehetne letenni, amit később lehet hasznosítani.  

 

Kláricz János polgármester: Amennyiben a szennyvízhálózat kiépítése folyik valóban 

érdemes lehet lehelyezni a földbe védőcsöveket. Nem rögtön a hasznosítás végett, hanem 

később ezek kiadhatók bérbe. Erre Hortobágy példáját említené fel, ahol minden légkábelt 

levittek a földbe. Ha lennének védőcsövek, azok elhelyezésénél a legnagyobb költséget a 

földmunka elvégzése jelenti, mint kiadás. A községben az oszlopsoros hírközlési hálózat ami 

van a településen, azt is le szeretnék a földbe helyezni. A kábeltévé hálózattal többen jeleztek 

negatívumokat, lett is jelezve az Alföld-Sat Kft-nek, hogy próbálják meg a helyzetet kezelni. 

Az oszlopsor az önkormányzat tulajdona, így van ráhatása a működtetésre.  

Maga a feltúrás több lehetőség vonna maga után, de maradjanak a szennyvíznél.  

Az egy adottság, hogy Magyarország teljes területén megközelíthető mélységben van a 

geotermális energia. Erre bármilyen jellegű beruházást eszközölni, vagy kikommunikálni 

nagyon nagy felelőtlenség. Ezt az adottságok, feltételezhetően nem önkormányzati szinten 

lesznek kezelve. Ugyanúgy, mint régen, amikor jött a gáz, nagyon jó volt, olcsóbb volt, mint a 

fa, mindenki gázzal fűtött, majd a gáznak is felment az ára, és újra fával fűtenek az emberek, 

aztán jön a geotermális energia, és stb. Ez egy piacpolitika amivel az önkormányzat nem tud 

mit kezdeni. Környező településekkel szemben hátrányban vagyunk, hisz egy a Villogó 

csatorna mögött található úgy nevezetett „Bucsa 2 kút” mintavételi adataira nem 

alapozhatunk. 

 

Pataki Zoltán lakos: Mennyire lesz ráhatása a társulatnak arra, hogy mennyi lesz a 

csatornadíj? 

 

Kláricz János polgármester: A csatornadíj több évre lesz forintosítva megállapítva, kész üzleti 

modell lesz.  

 

Kláricz János polgármester: A választások óta eltelt időszakról adott tájékoztatást.  

A BUCSA-ÉP Kft-nél ügyvezető váltás történt, 2010 december 16 napjától az ügyvezetői 

igazgatói szerepet Ifj. Gyarmati Imre tölti be, megbízásos jogviszonyban. A BUCSA-ÉP Kft 

szolgáltatási köre leszűkült. Arra is gondolt a testület, hogy megszűnteti a kft-t, de a 

környezetvédelmi hatóság szerint az önkormányzat nem végezhet közszolgáltatást, 

valamilyen gazdasági társaságnak kell végeznie, így a testület arra döntött, hogy csak a 

hulladékgyűjtési tevékenységre szűkíti a kft tevékenységét. A kft-től az önkormányzat 

visszavette a konyhát. A visszhangok jók, közel negyven adaggal nőt az étkezők száma. A kft 

alkalmazásából egy főt átvett az önkormányzat a konyha dolgozói közé, mivel be volt 

iskolázva, szakács tanfolyamot végez.  

A kft-ből kiszervezték a könyvelést, egy könyvelő céghez, és így három fő kellett elbocsátani.  

Ezeknek az elbocsátásoknak a költségeit az önkormányzat tagi hitel formájában nyújtotta a 

kft-nek és számítások szerint 2011 novemberében fogja tudni visszafizetni a kft.  

Közben két dolgozó a konyháról nyugdíjba ment.  

A Bucsa Geotherm Kft-vel kapcsolatosan azt az álláspontot tárta a tagság felé, hogy az a fajta 

üzleti modell nem megfelelő az önkormányzatnak a későbbiekben, ezzel az ügyvezető is 

egyetértett, és így 40 %-os tulajdonrészt képviseltek. Létezik egy szerződés a Roba Millenium 

felé pályázatírói tevékenységre lett pénz kifizetve. Az első taggyűlésen kifejezte azon 

véleményét, ha záros határidőn belül nem kerülnek aláírásra a dokumentumok, akkor 

kezdeményezni fogja a szerződésben foglalt jogosítványokat, Bucsa Község Önkormányzata 

által befizetett pénz visszakövetelésére. Az ügyvezető azonban jelezte, hogy kivásárolnák 



 9 

Bucsa Község Önkormányzata és a BUCSA-ÉP Kft részét. Ebben a témában folynak most 

tárgyalások, hogy mi az az összeg, de nyilván névértéken, vagy névértéken felüli kiszállás 

jöhet szóba. Létezik egy megállapodás is a Geotherm Kft és az önkormányzat között egy 2 

hektáros terület hasznosítására vonatkozóan, nyilván akkor az önkormányzat nem zárkózik el, 

ha hirtelen milliárdok fognak a kft-be befolyni, ettől nem zárkózik el, ezt nem fogja az 

önkormányzat megakadályozni, a területet még ugaroltatják. A weboldalon nyomon lehet 

majd követni, hogy áll a tárgyalás. 

Lesz más is kiforróban, ami a BUCSA-ÉP kft-t érinti. Van egy másik cég is, a VéBu Kft, 

amely a szennyvíz beruházásra létrejött társaság, és amiben háttér vállalkozóként volt egy 

szolgáltatási szerződés kapcsán a BUCSA-ÉP Kft több mint hárommillió forinttal bevonva. A 

közeljövőben fog tárgyalások folytatni, hogy miképpen tudná a kft számára visszaszerezni. 

Kicsit bonyolultabb, de amennyiben szükséges peres útra fogja terelni.  

 

Tájékoztatta a jelenlévő lakosokat, hogy sokan kaphattak a 2006-os belvíz támogatással 

kapcsolatosan levelet a Békés Megyei Rendőrkapitányságtól. Az eljáró ügyvéd titoktartási 

kötelezettségének felmentéséről van szó, egy folyamatban lévő nyomozásban van szükség 

arra, hogy jogszabályi kötelezettség alól az ügyvédet a lakosok felmentsék. Aki nem 

nyilatkozik sem történik semmi, akkor abban az adott ügyben nem tehet nyilatkozatot az 

ügyvéd.  

 

A napokban kapott az önkormányzat egy levelet arról, hogy a Magyar Államkincstár le fogja 

folytatni az új eljárást a 2006-os belvíz támogatással kapcsolatosan. Felül kell vizsgálniuk azt, 

hogy melyek voltak a jogtalanul kifizetett pénzek, és tenni kell ezt úgy, ahogyan a bíróság 

kéri. Nem lehet még tudni, hogy mi lesz ennek a vizsgálatnak a vége, természetesen a fognak 

tájékoztatást adni arról, hogy mi lett az eljárás vége.  

 

Az önkormányzat weboldala folyamatosan elérhető, még nem a végleges formában, de kéri a 

lakosokat, hogy erről az oldalról tájékozódjanak, mert ide hivatalos információk kerülnek fel, 

tárgyilagosan, és nem vélemény formájában.  

 

A legutolsó testületi ülésen az önkormányzat megszüntette Dr. Magyar László körjegyző 

munkaviszonyát közös megegyezéssel, 2011. február 9-től. A pályáztatás ideje alatt Dr. Nagy 

Éva látja el a körjegyző helyettesítését, teheti ezt azért is, mert már a 2010 november 18-i 

ülésen is megbízást kapott a körjegyző helyettesítésére. 

 

Nagyon fontos, hogy hamarosan eljutnak ahhoz az időpontra, hogy a közszolgáltatási díjakat 

fogja a képviselő-testület megállapítani. Folyamatosan kommunikálnak a BUCSA-ÉP Kft 

ügyvezetőjével, és látják annak a lehetőségét, hogy a folyékony hulladék szállítási díján 

fognak tudni majd csökkenteni. Azt azonban szeretné leszögezni, ha a díj csökkenni fog, azzal 

párhuzamosan szigorodni fognak az ellenőrzések.  

Az önkormányzat megteszi azt, hogy gazdasági erejéhez képest enyhíti azt a nyomást, és 

elvárja, hogy a lakosok is vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Igazi megoldás a 

szennyvízhálózat kiépítése lesz.  

Megkérdezte a jelenlévőket kinek van még kérdése, hozzászólása? 

 

Dr. Polyák Erzsébet lakos: Szeretné javasolni a képviselő-testületnek, hogy évente legalább 

két út lekövezését tervezzék be. Az utóbbi négy évben kövesút nem épült. Egyes utcák 

nagyon hosszúak, pl. a Széchenyi utca. Autóval végig menni képtelenség, csak kerékpárral 

lehet lemenni.  
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Kláricz János polgármester: Nagyon jó a doktornő felvetése, de nem árul el titkot, ha ez 

természetesen pénz kérdése. A karbantartatlan makadám utak egyre csak romlanak, a 

legnagyobb ellensége az, ezeknek az utaknak, ha megáll rajta a víz. Ha a rövid távú 

közfoglalkoztatáson belül megfelelő létszámú foglalkoztatottak leznek, az önkormányzat és a 

BUCSA-ÉP Kft ki fogja dolgozni annak a lehetőségét, hogy homogén építési törmeléket 

depóznának be, kijelölt területen, és megfelelő mennyiség után bérzúzással ez az anyag 

komfortos alapját képezné az utaknak. Régebben volt olyan forrás, amely alapját az ilyen 

beruházásoknak, utak, járdák építésére. Most nincs ugyan ilyen pályázat, de figyelik, és 

bármilyen pályázat is kerül kiírásra az önkormányzat szeretné azt kihasználni.  

 

Nagy Sándor lakos: Hozzátette a makadámutak állapotához, hogy sajnos amíg a 

csapadékvizet nem engedik le, addig az utak tovább romlanak. Nincsenek meg azok 

csapadékvíz elvezető árkok, amelyek elvezetnék a felgyűlt esővizet. Ha a vizet levezetnék, a 

makadám utak is jobban bírnák. 

 

Kláricz János polgármester: Valóban, ha az utakon megáll a víz, az tovább kátyúsodik, 

növekszik. Vegyék a fáradságot, és engedjék le a vizet az útról egy kis vályúval. A víz 

elvezető csatornák állapotát a kezelőnek kellene rendben tartani. Ezek a csatornák nincsenek 

rendben tartva, de már jelzett az önkormányzat, és a vízügy olyan ígéretet adott, hogy a 

csatornákat teljes keresztmetszetében ki fogják takarítani. Ha ezek rendeződnek, akkor fogják 

a községben is meglátni, hogy hol vannak a kritikusabb helyek. A Petőfi és Szabadság 

utcáknál javításokat fog végezni az önkormányzat, az önkormányzat pénzeszköz is tervezett 

ezekre.  

 

Biró Endre képviselő: Megkérdezi, hogy mi lesz a sorsa az Ady Endre utcai önkormányzati 

tulajdonú háznak.  

 

Kláricz János polgármester: A előzőekben adott tájékoztatást arról, hogy a Magyar 

Államkincstár lefolytat egy újabb eljárást a 2006 évi belvíz támogatással kapcsolatosan.  

Mindaddig erre nem lehet választ adni, amíg nem tudja meg az önkormányzat, mennyi az az 

összeg, ami visszafizetési kötelezettsége lesz az önkormányzatnak.  Amennyiben 

megállapításra kerül az új eljáráson belül, hogy az önkormányzatnak mennyi visszafizetési 

kötelezettsége van, akkor azt senki nem gondolja, hogy azt az összeget felelős nélkül fogja az 

önkormányzat visszafizetni. Amennyiben megállapításra kerül egy összeg, azt a házat 

ellenértékként fogja felkínálni az államnak, de ez hosszas tárgyalás folyamata lehet. Innen el 

nem fogja vinni senki. Ha sikerül egy az önkormányzat számára kedvező előnyös tárgyalást 

lefolytatni, akkor a későbbi hasznosítása sokrétű lehet. Ha az állam a hasznosítás jogát 

visszaadná az önkormányzatnak, a lakás alkalmas lenne akár bentlakásos otthonként is 

funkcionálni.  

Az a család is felkereste már az önkormányzatot, akik részére épült a lakás, szerettek volna 

beköltözni, de a jogosultság menetközben vált alaptalanná, így a beköltözésre nem kerülhet 

sor.  

A folyamat alakulásáról fogja tájékoztatni a lakosságot.  

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Az önkormányzat által fenntartott épületek belső 

felújításával kapcsolatosan kérdezett. Jelezte, hogy a tanácsadó épülete nagyon rossz 

állapotban van, bár a tisztasági meszelést elvégzik, de akár statikus is megnézhetné.  

A másik kérdése az, hogy néhány kisgyerekes szülő azzal a kérdéssel kereste meg, hogy lesz-

e lehetőség valahol bölcsőde, vagy az óvodában bölcsődei csoport indítására. Pontosan nem 

tudja hány gyerekről lenne szó, de néhány anya szívesen elvinné, mert olyan korú, hogy 
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bölcsődébe tudná csak adni a gyermekét, és dolgozna. Úgy tudja, hogy az óvoda a nagyon 

fiatal gyerekekre nem kap fejkvótát.  

 

Koczka Istvánné iskola igazgató válaszolt a kérdésre. Elmondta, hogy ezt a kérdést már 

körbejárták, hogy hogyan tudnák az óvodába a bölcsődés korú gyermekeket bevinni. Egy 

csoportba csak három bölcsődés korú gyermek vihető, és csak egy ilyen csoportja van az 

óvodának. Tehát csak három gyermek elhelyezését tudnák megoldani. 

 

Kláricz János polgármester: Ezt mindenképpen meg kellene előznie egy igényfelmérésnek.  

Az érintett szülőket meg kellene kérdezni. Az önkormányzat nem zárkózik el ettől. 

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: Addig, amíg a szülő nem tudja elhelyezni a kisgyermeket 

nem tud munkát keresni, és ha talál munkát és nem tudja elhelyezni a kisgyermekét, akkor 

nem tud elmenni dolgozni. (Olyan tyúk, tojás féle probléma ez.) 

 

Dr. Polyák Erzsébet háziorvos: Jelezte, hogy ne felejtsék el azt, hogy a nyugdíjas nagymamák 

is igénybevehetik a gyes-t, tehát nincs itt katasztrófa helyzet, nem csak az a megoldás van, 

hogy a kisgyermeket bölcsődébe kellene vinni. 

 

Kláricz János polgármester Köszöni az információt.  

Az épület felújításához hozzátette, hogy a családsegítő szolgálat épületrésze egy nyertes 

pályázatból felújításra kerül. A védőnői szolgálat a fogorvosi szolgálattal együtt van, oda egy 

komplexebb dolgot kellene kitalálni. Voltak már olyan elképzelések, hogy a szomszédos lakás 

helyiséget is szeretnék egybevenni. A problémákat azonban a műszaki munkatárs felé kellene 

jelezni.  

Kapcsolódna még ahhoz a témához, ha már említette a szociális lakást, hogy néhány, az 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant szeretne az önkormányzat szociális lakásként 

tartalékba helyezni.  

Azokat a fenntartási és karbantartási munkákat azonban el fogják végezni az önkormányzat 

fenntartásában lévő épületeken, többek között a védőnői szolgálatnál is.  

 

Pataki Zoltán lakos: Olyan pályázati lehetőségekre hívta fel a figyelmet, amelyek az 

önkormányzat energia fogyasztásával, és annak csökkentésével kapcsolatosak.  

 

Kláricz János polgármester: Egyetért, vannak folyamatos pályázati lehetőségek, de azt is 

figyelembe kell venni, hogy ne kerüljön az önkormányzat olyan helyzetbe, hogy adósságba 

kerüljön amiatt, hogy minden pályázatot megnyer.  

 

Pataki Zoltán és Kláricz János beszélgetnek a napkollektoros rendszerekről szóló pályázati 

lehetőségekről. 

A Pataki Zoltán beszédét nem értem. A polgármester ezt válaszolja:  

 

Kláricz János polgármester: Az önkormányzatnak az alapoktól kell kezdeni egy ilyen pályázat 

beadását. Amíg egy épület nincs minősítve, hogy milyen energia osztályba tartozik, addig 

nem pályázhat uniós forrásra. Ezeket az minősítéseket akár öt évvel ezelőtt is megtehették 

volna. Így nehéz hirtelen olyan dolgot, eredményt letenni az asztalra, ha az alapoktól kell 

kezdeni mindent. Rengeteg pályázati lehetőség van.  

 

Szalainé Milánkovics Éva védőnő: A képviselő-testület későbbi ülésén fogja meghozni a 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos rendeletet. A tervezetet elvetették, de a 



 12 

tervezetben az szerepel, hogy a hátrányos helyzetű tanulók részére lesz ez meghirdetve, és az 

egy főre eső jövedelem nem lehet magasabb a nyugdíjminimum kétszeresénél. Ez kb. 52.000 

Ft napjainkban. Azokat a gyerekeket sem könnyű taníttatni, akiknél az egy főre eső jövedelem 

60 vagy 70 ezer forint. Ezért szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy egy kicsit „fogjon 

vékonyabban a ceruzájuk” az összeghatár megállapításakor, ha a keret is megengedi. 

 

Kláricz János polgármester: A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan Bucsa 

község 10 éves késésben van, most minden pályázó gyermeket támogatott a testület, mivel 

elfogadott rendelete nem volt az önkormányzatnak, így nem is tudott kritériumokat szabni.  

Többféle verzió is megtárgyalásra került, ez év októberig rá is érnek megalkotni a rendeletet.  

Volt már egy anyag, egy rendelettervezet, de a testület levette a napirendről, mert nem azokat 

a meghatározásokat tartalmazta, amelyeket a bizottság és testület előtérbe helyezett. Lehet 

még ezzel kapcsolatosan ötleteket tenni, hogyan lehetne még jobbá tenni a rendeletet, hogy 

mindenhová eljusson. Mint az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatosan, 

ahol elvi hozzájárulást, döntést is lehet hozni.  

 

Harmati Gyula képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke: Jelenleg az önkormányzat 26 diákot 

támogat, szeptembertől 31 fő lesz. Összegben több mint 1.100 eFt a középiskolások és 

általános iskolások költségvetési támogatása ebben az évben. A Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjat nem a képviselő-testület dönti el, hogy kinek adja, hanem a törvény 

dönti el, hiszen a Bursa Hungarica a hátrányos helyzetűek számára kiírt ösztöndíjrendszer. 

Megjegyezné, hogy a szomszédos Ecsegfalva 2001 évben csatlakozott már a rendszerhez. 

Amikor az előző képviselő-testület döntött a csatlakozásról, rendeletet nem alkotott, de 

meghatározta, hogy 3.000 Ft/fő összeget állapított meg. Azt nem szabályozta, hogy kiknek. 

Így a testület mind a 20 fő pályázót támogatta. Most valóban készül egy rendelet tervezet, és a 

környező településeken is körbejárták, hogy hol húzták meg a határt, valamint a törvény is 

megfelelően előírja, hogy ki az, aki hátrányos helyzetű. Azt javasolják, hogy ott ahol a 

mindenkori nyugdíjminimum összegét ahol nem éri el az egy főre eső jövedelem, ott 5.000 

Ft/hó legyen a támogatás, ahol a másfélszeresét ne éri el, ott 3.000 Ft/hó lesz a támogatás. 

Azonban egy egészséges határt meg kell húzni, mert annyi gyerek lesz a rendszerben, hogy a 

végén nem fogják tudni finanszírozni. Maga a kiírás is, az hogy hátrányos helyzetűeknek szól, 

az is egy határvonal. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban idén 8 diák van benne, szeptembertől 11 diák 

lesz benne. Itt nem lesz kritérium, aki jelentkezik és megfelel a kritériumnak, azt az 

önkormányzat támogatja.  

Elmondta, hogy volt egy civil szervezeti összejövetel, nagyon fontos, hogy egyeztetéseket 

végezzenek. Az elérhetőségi adatokat a honlapra feltöltötték.  A körjegyzőség három 

települése igyekszik szorosabbra fűzni a kapcsolatait, nagyon jó az együttműködés a három 

polgármester között, Ecsegfalván a legfiatalabb polgármestere van, aki ambiciózus fiatal 

hölgy. A kulturális téren is szeretnék bővíteni a kapcsolataikat. 

Nagyon fontos, hogy minél nagyobb nyilvánosság legyen. Az, hogy a képviselők kint 

foglaltak helyet, a polgármester mellett, az példaértékű. A négy év múlva megválasztott 

testület is tegyen így. A bucsai honlap működik, folyamatosan bővülni fog, a hirdetőtáblán 

pedig hetente fogják kiplakátolni a híreket. 

Úgy érzi, hogy példaértékű a képviselő-testület részéről, hogy valamennyi képviselő a 

közmeghallgatáson.  

 

Pataki Zoltán képviselő: Megkérdezte, hogy a közfoglalkoztatás sokakat érint, hogyan 

változott ez most?  
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Kláricz János polgármester: A közmunka programhoz az előző kormány úgy állt hozzá, hogy 

ösztönzőleg kiszerveztette a kisegítő személyzetet, azt mondták, hogy oldja meg az 

önkormányzat a közmunka programból. A következő kormány viszont 13 embert a bucsai 

önkormányzatnak az adott feladatok elvégzésére, holott 23 emberre lett volna szükség. A 

közmunka programot teljesen át kellett alakítani. Meghatározta a kormány azoknak a körét, 

akiket az önkormányzat foglalkoztathat. Ketté választotta rövid és hosszú távú 

foglalkoztatásokra. 13 fővel kellett megoldani 19 főnek a helyét. Ezt úgy tudta megoldani az 

önkormányzat, hogy van az önkormányzatnak még kft-je a BUCSA-ÉP Kft-n kívül a Bucsai 

Kábeltelevízió Kft, ahol 7 főt foglalkoztatnak közcélra. Maga a támogatás is így kötötték meg 

a kft-vel, nem gazdasági alapon zajlik a munka, hanem ők közmunkát végeznek, és az 

önkormányzat támogatás formájában teszi hozzá a pénzeszköz. Akit részletesen érdekel 

szívesen ad tájékoztatást. Ez a hosszú távú foglalkoztatási oldal. 

A rövid távú közfoglalkoztatásnál az az elve a kormánynak, hogy értéket kell produkálni, 

azért kell bért fizetni. Ez idáig rendben is lenne, elsősorban a munkáért kell fizetni. Azonban 

az önkormányzat részére kikötésre került, hogy csak bérpótló juttatásban részesülőket lehet 

foglalkoztatni.  

Most ezt a megoldást találták a legjobbnak, az emberek is látják abban a lehetőséget, hogy az 

embereket rotálva fogja alkalmazni az önkormányzat. Egy hetet dolgozik a foglalkoztatott, 

egy hetet nem. Ennek a négyórás foglalkoztatásnak nincs másképpen értelme. A négyórás 

minimálbérnek alig 30 ezer forint a nettó összege, ami nem nagy összeg. 

Van még egy olyan érdekes része is a foglalkoztatásnak, hogy akiknek nincs meg egy évben a 

30 napos foglalkozatása, az nem fogja kapni a következő évben a segélyt. Akik nem tudják 

megszerezni ezt a jogviszonyt, azoknak az egyház is leigazolhatja a közért tett tevékenységet. 

Lesznek akik nem fogják elvállalni az önkormányzatnál a munkát. Ezzel párhuzamosan 

azonban be kellene indulni a gazdaságnak is. Mégis mindenhol az elbocsátások vannak.  

 

Megkérdezte, hogy van-e még valakinek további kérdése, hozzászólása,  

 

Több kérdés és hozzászólás nem volt.          

  

Megköszönte a lakosok figyelmét, és a közmeghallgatást 17,00 órakor bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

   

    Kláricz János                                                            Dr. Nagy Éva 

    polgármester                                              megbízott körjegyző helyettes 
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