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ELŐTERJESZTÉS 

1. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,45 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

  

Tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

     

2020. augusztus 20-án ünnepi ülést tartott a képviselő-testület. Az ünnepi ülésen átadásra került 

a Bucsa Község Díszpolgára, és a Bucsa Községért kitüntetés. 

Dr. Serester Zoltán nyugalmazott háziorvos Bucsa Község Díszpolgára, Majoros Gyuláné 

nyugalmazott pedagógus Bucsa Községért kitüntetésben részesült. 

 

Lovász István Díj pályázati kiírásra 16 tanulói pályázat érkezett, a Gazdasági, Kulturális 

Bizottság minden tanulót támogatott, összesen: 205.000.- Ft összegben. 

2 tanuló 20.000 Ft-os támogatásban, 5 tanuló 15.000.- Ft-os támogatásban, 9 tanuló 10.000.- 

Ft-os támogatásban részesült. Az átadásra 2020. augusztus 19-én került sort a Községházán. 

 

Szeptember 7-én hétfőn az I. és II. világháborúban elesett hősök emlékére állított emlékműnél 

„Különbéke” címmel előadást tartott a Jókai Színház két színművésze, Liszi Melinda, és Nagy 

Róbert. A megemlékezést koszorúzás követte. 

             

A koronavírus veszélyhelyzet tavaszi időszaka alatt Bucsa Község Önkormányzata 1.599.850.- 

Ft-ot fordított a védekezésre, szájmaszkok, tisztítószerek, kézfertőtlenítő szerek vásárlására. 

Valamint az ebr42 rendszerben „Adatkérés EUSZA-Covid19 pályázathoz” címmel 

adatszolgáltatást történt, mivel a Belügyminisztérium kezdeményezte az önkormányzatok 

részéről az addig felmerült és a későbbiekben felmerülő kiadások összegyűjtését, amelyet a 

készülő pályázat alátámasztására fog felhasználni. Hangsúlyozásra került, hogy az 

önkormányzatok által megjelölt kiadástípusok és összegek nem  jelentik azt, hogy az adott 

forrás automatikusan biztosításra kerül. 

 

2020. augusztus 31-én benyújtásra került a települési önkormányzati szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázati kiírásra.  

Az ebr42 rendszerben a 639 m3 maximálisan igényelhető mennyiség és 811.530.- Ft került 

rögzítésre. A pályázatot a Magyar Államkincstár befogadta.  

2020. szeptember 22-én a pályázat támogatott lett, a jóváhagyott lágylombos tűzifa 

mennyisége: 459 erdei köbméter. 

 

Az előző ülésen meghozott döntés értelmében a település közvilágításának LED-es 

fejlesztésével kapcsolatosan a beszerzési eljárás lefolytatásra került, négy ajánlattevő: Nodix 

Trade Zrt, Mezei-Vill International Kft, SZELO-VILL Kft, és a Fényhozam Kft.  

A nyertes ajánlattevő a Mezei-Vill Kft, aki a nyertes ajánlatot tette: nettó 45.251.000 Ft, áfa: 

12.217.770.- Ft, összesen bruttó: 57.468.770.-Ft. 

 



2 

 

A Gyulai Tankerülettel korábban megkötött szállítási szerződés a gyermekek iskolába 

utaztatására vonatkozóan megújításra került, a 2020/2010-es tanévre vonatkozóan, a szállítási 

díj december hónapban történő emelésének lehetőségét nyitva hagyva. 

A jelenlegi szállítási díj: 200.- Ft + áfa / km. 

 

A piac, helyi termelői piac működési engedélyezési eljárását 2020. szeptember 3-án a jegyző 

elindította, az anyag kiküldésének idején még folyamatban van az eljárás.  

 

 

A korábbi üléseken kérdésként felmerült témák megválaszolása:  

 

Árpád sor utcai lakások, félbemaradt építkezéssel kapcsolatos felvetés: 
 

Mint az már többször is kifejtésre került, a felújítás célja az ingatlan további állagromlásának 

megállítása volt. A tovább lépéshez pénzügyi forrás biztosítása szükséges, amely a 2020 évi 

költségvetésünkben nem biztosított. A műszaki csoport számára jeleztem, hogy a 2021. évi 

költségvetés tervezéshez a felújítás további költségéről kalkulációt készítsenek.  

  

Az eddig legyártott brikett (biomassza) és mederelem mennyisége: 

Biomassza:    Mederelem: 4200 db 

- 2017 évben 40 tonna 

- 2018 évben 30 tonna 

- 2019 évben 30 tonna 

 

Mi a terv a Petőfi utcai épülettel, ahonnan Biró Endre a Helytörténeti Múzeummal 

kiköltözött?   
 

 A Petőfi utcai ingatlan civil szervezetek számára fenntartott közös használatú iroda és 

foglalkozó terem kialakításához ideális. Ennek okán összhangban van egy civilház 

kialakításával. A helyiségek felújításra szorulnak, így azok birtokba vétele anyagi forrás 

biztosítását igényli, melyre a 2020. évi költségvetésünkbe önkormányzatunk forrást nem 

tervezett. A műszaki csoport számára jeleztem, hogy a 2021. évi költségvetés tervezéshez a 

felújítás további költségéről kalkulációt készítsenek.  
 

Még nem volt szerencsém megtekinteni Biró Úr beruházását. Többször invitált, de sajnos egyéb 

elfoglaltságaim okán még nem jutottam el megtekinteni. A beruházás kapcsán megkívánom 

jegyezni, hogy a gyűjtemény katalogizálására adtam utasítást közfoglalkoztatás keretében, 

hogy arról pontos képet kapjunk. Erre azért volt szükség, mert számos adományozó 

nehezményezte, hogy Biró Úr önhatalmúlag elszállította a gyűjteményt. Ebben témában 

egyeztetünk Biró úrral és tájékoztatott, hogy a gyűjteményt nem magángyűjteményként kezeli. 

 

A bölcsőde építés közbeszerzés ki van-e már írva?  
 

A TOP pályázat bölcsőde építésre irányuló közbeszerzése kiírásra került. Várható eredmény 

2020. október 15-ig. 

 

A Magyar Faluprogramra öt pályázati lehetőség van kiírva, igen rövid határidővel, 

javaslat érkezett, hogy a kerékpárútra, és a temetőfejlesztésre nyújtson be az 

önkormányzat pályázatot.  
 

A MFP pályázatokra az idei évben tervezett projekt előkészítési forrásokat háziorvosi rendelő, 

művelődési ház (mosdó kialakítása) illetve a belterületi úthálózat felújítására benyújtott 
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pályázatainkkal kimerítettük. További forrást a 2021. évi költségvetésünkben lehetséges 

biztosítani. Az MFP kerékpárút pályázat paraméterei nem biztosítanának lehetőséget arra, 

hogy a településünkön szükséges hosszban új kerékpárutat alakítsunk ki. A pályázat elsődleges 

célja a meglévő kerékpárutak felújítása. A temető ravatalozó felújítására jól előkészített 

pályázatunk van, de sajnos további forrás szükséges annak előkészítő feladatainak 

finanszírozására.  

 

A BUCSA-ÉP Kft ügyvezetőjét több hónapja nem éri el a képviselő-testület, mi ennek az 

oka? 
 

A BUCSA-ÉP Kft-nél felszámolási eljárás vette kezdetét. A felszámoló a Gyulai Törvényszék 

általi kijelölés alatt van. Az ügyvezető az eljárásba bevonásra került. A dokumentumok átadásra 

előkészített állapotban vannak, de még nem jelentkezett a felszámoló. Amennyiben változás áll 

be a jelenlegi állapotban, arról haladéktalanul tájékoztatom a képviselő testületet. 

 

A légi szúnyogirtás megrendelése javaslat: 
 

A központi szúnyogirtást folyamatosan megrendeljük, az erre fetatartott katasztrófavédelem 

által üzemeltetett elektronikus felületen. Annak teljesítéséről központilag döntenek, de ez idáig 

nem került sor központi légi szúnyoggyérítésre. 

 

A tanulók szállítási díját fizeti-e a KLIK?  
 

Természetesen igen. A szerződés értelmében megszabott km díjat fizet a KLIK.  Érvényben lévő 

vállalkozási szerződés van erről, de most nincs szállítás, ebből piaci alapon bevétel kiesés van.  

 

Mi épül a gyümölcsösben?  
 

Egy konténer betonalapját készítik elő a kollégák. A későbbi munkavégzés körülményeit 

kívánjuk javítani (mosdó, melegedő és szerszám tároló). 

 

A Bocskai utcai szolgálati lakások időszerű karbantartási munkálatainak elvégzése. 
 

A műszaki felmérése folyamatban van a szolgálati lakások felújítási munkálatainak. 

 

A Kossuth utca 28. szám alatti szolgálati lakás melléképületeinek rossz állapota, esetleges 

bontása: 
 

Jelenleg a kapacitásunkat a bölcsőde építési területének előkészítése teljes egészében leköti. 

Amennyiben szabadul fel kapacitás, megvizsgáljuk a bontás lehetőségét egyeztetve az 

ingatlanban lakóval. 

 

Mennyi gabona termett a pedagógus földön? 
 

176 q őszi árpa termett 

3900.-Ft/q áron vásárolta fel a Bucsai Agrár Kft, összesen: 686.400.- Ft összegben. 

Értékesítés dátuma 2020. június 24. 

 

Hogyan alakult a katolikus templom ügye?  
 

A katolikus templom beázását megszüntette egy vállalkozó, a mennyezet életveszélyességét is 

megszüntette. További felújítási munkálatokhoz pályázati forrás szükséges. 
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Hogyan alakult a Polgárőrség szervezete?  
 

A polgárőrség újra élesztésére tett kísérletek ez idáig nem jártak sikerrel. Az elnök választás 

jogi lehetősége akadályokba ütközik, jelentősen lecsökkent tagság okán, illetve az elnök 

elhalálozása okán.  

 

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.       

 

Bucsa, 2020. szeptember 23. 

 

        Kláricz János  

         polgármester 

      

Határozati javaslat:  

 

……/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat 

Jelentés a lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és a két ülés 

közötti fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: azonnal 

  



5 

 

ELŐTERJESZTÉS 

2. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,45 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 
 

A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálta 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

  

A magánszemélyek kommunális adója 1992. január 1-jén került bevezetésre az Önkormányzat 

illetékességi területén. 

 

A kommunális adó mértéke: 

1992.01.01-ben: 500.- Ft 

1998.01.01-től: 3.000.- Ft ingatlanonként, adóévenként. 

A Htv. 26.§-a alapján a kommunális adó mértékének van felső határa is, amit 

lakásbérletenként, illetve tulajdononként vesznek számításba, és évente max. 17.000.-Ft lehet. 

Az adó mértékét a felső határnak 2006. évtől a 2003. évre és az adóévet megelőző második évig 

eltelt évek fogyasztói árszínvonal változásai szorzatával növelt összegére figyelemmel 

állapíthatja meg az önkormányzat, a valorizáció figyelembevételével ez 2020.01.01-jén 

legfeljebb 30.161 Ft. 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§-a értelmében a 

helyi adófizetési kötelezettség növekedését eredményező adórendeletet, annak hatálybalépését 

megelőző 30nappal ki kell hirdetni. Erre tekintettel az önkormányzatnak adórendeletet 

elfogadni és olyan formában módosítani, ami az adóterheket emeli 2021 január 1-től csak abban 

az esetben lehet, amennyiben 2020. december 1-ig kihirdetésre kerül. 

2020 évben terheléssel kivetett kommunális adó: 3.462.519 Ft (kb. 1.154 ingatlan 3.000 Ft 

adóteherrel). 

 

Feltételezett 6.000 Ft/ingatlan adóteherrel ez az összeg: 6.924.000 Ft 

Év éves infláció inflációt követő emelés (halmozott) 

1999 10,00% 3.300.- 

2000 9,80% 3.623.- 

2001 9,20% 3.956.- 

2002 5,30% 4.165.- 

2003 4,70% 4.360.- 

2004 6,80% 4.656.- 

2005 3,60% 4.823.- 

2006 3,90% 5.011.- 

2007 8,00% 5.411.- 

2008 6,10% 5.741.- 

2009 4,20% 5.982.- 

2010 4,90% 6.275.- 

2011 3,90% 6.519.- 

2012 5,70% 6.890.- 

2013 1,70% 7.007.- 
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2014 -0,20% 7.007.- 

2015 -0,10% 7.007.- 

2016 0,40% 7.035.- 

2017 2,40% 7.203.- 

2018 2,80% 7.404.- 

2019 3,40% 7.655.- 

 

1998.01.01-től kezdődően számított infláció mértéke 96,8 %.  

A jelenlegi 3.000 Ft-os adómérték inflációval emelt összege 5.904 Ft. 

 

Tájékoztató jelleggel, településünk környékén található települések, ahol alkalmazzák a 

kommunális adót helyi adóként: 

Vésztő: osztott adótételek: 3.000Ft – 5.000Ft – 7.000 Ft – 9.000 Ft / év / adótárgy 

Sarkad: 8.000 Ft /év / adótárgy 

Mezőberény: osztott adótételek: 4.000 Ft – 8.000 Ft/év / adótárgy 

Túrkeve: osztott adótételek: 6.500 Ft – 8.000 Ft – 10.000 Ft /év / adótárgy 

Gyomaendrőd: osztott adótételek: 2.500 Ft – 5.250 Ft – 7.100 Ft / év / adótárgy 

Mezőtúr: osztott adótétel: 4.500 Ft – 9.000 Ft / év / adótárgy 

Kisújszállás: 10.000 Ft / év / adótárgy 

Fegyvernek: 10.000 Ft / év /adótárgy 

Püspökladány: 6.000 Ft / év / adótárgy 

Berekfürdő: 20.000 Ft / év / adótárgy 

Dévaványa: 7.000 Ft / év / adótárgy 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek. 

 

A munkaanyagot az adóügyes munkatárs Kiss Andrásné készítette. 

 

Bucsa, 2020. szeptember 23. 

 

        Dr. Nagy Éva  

              jegyző 
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Rendelet tervezet 

                   

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

a …./2020.(.…/…..) önkormányzati rendelete  

 a helyi adókról szóló 20/2017.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 1. § (1) bekezdésében és 5. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 

cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

a helyi adókról szóló 20/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Ör) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

 

1.§ 

 

(1) Az Ör. 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„2.§ 

Adómérték 
 

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 6.000 Ft.” 
 

2.§ 

 

(1) E rendelet 2021. január hó 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépés napját követő 

napon hatályát veszti. 

 

 

Bucsa, 2020. szeptember 30. 

 

 

 

                         Kláricz János                                                          Dr. Nagy Éva 

                          polgármester                                                               jegyző 

 

 

Kihirdetve: Bucsa, 2020. október 1.  

                                                                                                         Dr. Nagy Éva 

                                                                                                                jegyző 
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Hatásvizsgálati lap 

I. Társadalmi hatás:  

Év közbeni módosítás nem teheti terhesebbé az adózók fizetési kötelezettségét. Az adóemelést 

2021. évtől vezeti be az önkormányzat. 

 

II. Gazdasági hatás:  

A beszedett helyi adó az önkormányzat egyik fontos, meghatározó bevétele, mely hozzájárul 

az önkormányzati, közösségi kiadások finanszírozásához, az önkormányzat gazdálkodását 

segíti és támogatja. Az emelés az önkormányzat saját bevételeit hivatott növelni. 

 

III. Költségvetési hatás:  

A helyi adó az önkormányzati bevétel egyik jelentős eleme. A helyi adómértékek emelésével 

az önkormányzati költségvetés bevétele és főösszege növekszik. 

 

IV. Környezeti következmények:  

A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. 

 

V. Egészségügyi következmények:  

A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. 

 

VI. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:  

A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező 

hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét 

igényli. 

 

VII. A jogszabály megalkotásának szükségessége:  

Az önkormányzat 1998 óta nem emelte a kommunális adó mértékét, szükséges volt annak 

felülvizsgálata. A gazdasági, költségvetési felülvizsgálat az adó rendelet szerinti 

megemelésének szükségességét mutatta. 

 

VIII. A jogalkotás elmaradásának várható következményei:  

A rendelet megalkotásának elmaradása nem jár negatív következménnyel. 

 

IX. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek:  

A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 

 

 

Bucsa, 2020. szeptember ….. 

  

        Dr. Nagy Éva 

              jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

3. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,45 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2021 évi fordulójához 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat felhívásait a felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második 

és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan; valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdeni kívánó fiatalok számára. 

A felhívások kódjai:- BURSA-2021 A  és- BURSA-2021 B  

Az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. 

A Csatlakozási nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, 

az önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  

A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozás a www.emet.gov.hu oldalon 

közzétett eljárásrendnek megfelelően, kizárólag a Bursa Hungarica Elektronikus 

Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa rendszer) valósulhat meg.  

A csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2020. október 1. (postabélyegző). 

A csatlakozott települési önkormányzat 2020. október 5. napjától írja ki a pályázatokat („A” és 

„B” típus együttesen). 

A pályázati eljárás során: 

- A pályázóknak az EPER-Bursa (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 

Rendszerben) rendszerben kell a regisztrálniuk és pályázataikat rögzíteni. 

- Az önkormányzatnak szintén az EPER-Bursa rendszerben kell a pályázatokat kezelni, 

az elbírálással kapcsolatos döntést meghozni. 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. 

november 5.  

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. december 5. 

A települési önkormányzat az eredményeket 2020. december 8. napján teszi közzé. 

 

Az előző pályázati ciklusban, azaz a 2019/2020 második félévére és 2020/2021 első félévére 5 

felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal pályázott, részükre 5.000 Ft-ot állapított meg a 

Gazdasági, Kulturális Bizottság hallgatónként 10 hónapon keresztül, azaz összesen: 250.000 

Ft. A hallgatók közül egy fő nem kezdte meg tanulmányait, ezért a reá eső ösztöndíj összegét 

25.000.- Ft-ot az önkormányzat 2020. szeptember 4-én visszakapta. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a csatlakozásról szóló döntést meghozni 

szíveskedjenek. 

 

Bucsa, 2020. szeptember 23. 

 
 

                              Kláricz János 

                    polgármester 

http://www.emet.gov.hu/
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Határozati javaslat: 

 

……/2020.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 

2021. évi pályázati fordulójához való csatlakozásról 

Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához a 

hátrányos helyzetű szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak 

támogatására.  

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására, valamint az 

elektronikus adatbázis használatára szóló Nyilatkozat aláírására. 

Felelős: Kláricz János polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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ELŐTERJESZTÉS 

4. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,00 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

Az Alföldvíz Zrt gördülő fejlesztési terve véleményezése 

 (2021-2035) ivóvíz, és szennyvíz  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az ALFÖLDVÍZ Zrt víziközművenként elkészítette a 2020-2035 közötti időszakra vonatkozó 

gördülő fejlesztési tervet, melyet véleményezésre az önkormányzat részére megküldött.  

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy a felújítási és pótlási tervet, valamint a beruházási 

tervet megismerni, megtárgyalni szíveskedjenek. 

 

Megküldöm az ALFÖLDVÍZ Zrt ARV/107-72/2020. iktatószámú (víz) ARV/107-73/2020. 

iktatószámú (szennyvíz) GFT véleményezése tárgyú leveleit.  

 

Bucsa, 2020. szeptember 23. 

 

        Kláricz János 

         polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 

5. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,45 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

A Bucsa 1235 helyrajzi szám alatti „kivett közterület” művelési ágú területtel 

 kapcsolatos probléma felvetésének megoldása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2020. szeptember 27. napján a település egyik vállalkozója levél útján jelezte problémáját a 

bucsai 1235 hrsz-ú kivett közterület jellegű területtel kapcsolatosan, melyben kérte a „közút” 

helyreállítását.  

 

2020. szeptember 03. napján érkezett másik megkeresés a Kossuth u. 104. szám alatti ingatlan 

tulajdonosától, aki az ingatlana állagának megóvása érdekében kéri, hogy keressen az 

önkormányzat megoldást a kialakult problémára. (nagyméretű munkagépek, az ingatlanához 

nagyon közel tudnak közlekedni, sárral szennyezik a falat, a nagy súlyok miatt a falon 

repedések jelentkeztek). 

 

Tekintve, hogy a két megkeresés összefügg egymással, mivel ugyanazon területről van szó, 

ezért egy napirenden belül szükséges a tárgyalásuk. 

 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 46. §-a értelmében a közút kezelőjének az 

önkormányzat képviselő-testületét kell tekinteni.  

 

Önkormányzatunk az elfogadott település rendezési tervében szerepeltet egy utat, amely az ún. 

Kossuth „zugutca” felől indul és a Kossuth u. 94. számtól a Kossuth u. 103. szám mögötti 

területeken egy 15 méter széles út kialakítását irányozza elő. Ezen területek jelenleg 

magánszemélyek tulajdonában állnak, a megszerzésüket követően, terület átminősítési eljárás 

után van lehetőség a tervezett út kialakítására. 

Míg a másik kivett közterület jellegű, jelenleg közútként használt terület esetében pedig 

súlykorlátozó közlekedési tábla elhelyezése szükséges, a szomszédos ingatlan védelme 

érdekében. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő – testületet, hogy a 1235 hrsz-ú terület további sorsa, és az új közút 

kialakításának lehetőségét megvitatni és a szükséges döntéseket meghozni szíveskedjenek. 

 

Bucsa, 2020. szeptember 23.                      

 

                                                                                                                

 

                                                                                             Dr. Nagy Éva 

                                                                                                   jegyző 
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ELŐTERJESZTÉS 

6. napirendi pont 

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testültének  

2020. szeptember 30-án (szerdán) délután 13,45 órakor 

tartandó nyilvános ülésére 

 

 

Tájékoztatás a Magyar Nemzeti Írószövetséggel megkötött Együttműködési 

Megállapodással kapcsolatosan 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Folyó év június 26-án a Magyar Nemzeti Írószövetség és Bucsa Község Önkormányzata 

Együttműködési Megállapodás keretében szándékát fejezte ki néhai Erdei-Szabó István költő 

hagyatékának, szellemi örökségének őrzése és közös ápolása végett. 

 

Az Írószövetséggel közös munka folyik annak érdekében, hogy a szellemi örökség őrzése és 

ápolása megvalósuljon. 

 

 

Bucsa, 2020. szeptember 23. 

 

        Kláricz János 

         polgármester 

 

 


