
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. február 12. 

napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 

Meghívottak:  Somogyiné Utasy Ibolya iskola igazgató 

 Kovács Krisztián ÖNO vezető 

                   

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a 

képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített 

napirendi pontok módosítására, illetve elfogadására. 

Szeretném javasolni, hogy a polgármesteri beszámoló legyen az első napirendi 

pont, majd második a napirendi pont az előterjesztések, a harmadik napirendi pont 

pedig az önkormányzat 2014. évi költségvetése. Munkaterv szerint a jövő héten 

lett volna a soros ülésünk, de mivel február 15-éig el kell fogadni a költségvetést, 

így most előrehoztuk az ülés időpontját. Szeretném megindokolni a napirendi 

pontok módosítását. Kiírtuk a pályázatot a Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói 

állásra és egy pályázat érkezett, akivel a tegnapi nap folyamán már beszéltem, de 

természetesen a jelöltet a képviselő-testületnek kell meghallgatnia. A tapasztalat 

az, hogy a meghirdetést követően 2 héten belül érkeztek be a pályázatok az 

eddigiekben, a jövő héten lejár a kiírás, azt javaslom, hogy a testület hallgassa meg 

a pályázót és döntsön a mai testületi ülésen. Szavazzunk a napirendi pontok 

elfogadásáról. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

21/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat a polgármester úr által felvetett 

módosítással tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

I. napirendi pont:  

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 

két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: Annyival szeretném kiegészíteni szóban a 

beszámolómat, hogy a közmeghallgatás megtörtént. Leginkább a szennyvíz 

beruházásról esett szó, ez a téma foglalkoztatja leginkább most a lakosságot. A 

kivitelező részéről részt vettek műszaki kollegák, de sajnos nem sok kérdést 

intézett hozzájuk a lakosság. A pályázat ünnepélyes nyitó rendezvénye is 

megtörtént. A kivitelező nagyon jól halad a munkálatokkal. Csak néhány 

bejelentés érkezett, hogy sáros az út, nem tudnak közlekedni az útlezárások miatt, 

de azt gondolom, hogy a lakosság türelmes és megértő. Ezt ezúton szeretném nekik 

megköszönni.  A bekötések szeptemberben valósulnak meg, majd ezt követően 

veszi kezdetét a fél éves próbaüzem. A költségvetési rendelet megalkotásánál fogja 

látni a képviselő-testület, hogy ismét nagyon feszes költségvetése lesz az 

önkormányzatnak, polgármesteri hivatalnak és intézményeinek. Az 

önkormányzatnak nincs adóssága, mindig törekedtünk arra, hogy a 

leghatékonyabban és a leggazdaságosabban tudjunk működni. A polgármesteri 

hivatal működésében kisebb változtatásokat tervezünk, amik szintén a 

hatékonyságot, spórolást és a napi munkavégzés könnyebbé tétel fogják szolgálni. 

Szeretnénk átszervezni az irodatechnikánkat, több cégtől kértünk árajánlatot. A 

jegyző asszony kiválasztott egy árajánlatot és konstrukciót, amely által évi 400-500 

ezer forintot tudunk megspórolni úgy, hogy a meglévő nyomtatóinkat lecseréljük 

teljesen újakra, de sokkal hatékonyabb gépekre. Ezeknek a gépeknek a fenntartási 

költségei jelentősen olcsóbbak. Szeretnénk a helyi újságot is mi elkészíteni, ezáltal 

alkalmanként körülbelül 15 ezer forintot tudunk megtakarítani. 4 éves bérleti 

konstrukcióval jár, majd jelképes összegért meg tudjuk vásárolni a gépeket. 

Amennyiben nincs kérdés elfogadásra javaslom a beszámolót. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

22/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

megtárgyalta Búza Zsolt polgármester polgármesteri 

beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 

eseményekről és azt a szóbeli kiegészítéssel elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

II. napirendi pont:  

Előterjesztések 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Beszéltem arról, hogy a képviselő-testület által kiírt 

pályáztatás megtörtént. Néma Norbert nevű úr jelentkezett, aki a Szent István 

Egyetem Ybl Miklós Építészmérnöki szakán végzett 2014-ben. Pár gondolatot 

engedjenek meg, mielőtt meghallgatná a testület a jelentkezőt. A diploma munkáját 

az alternatív energiák hasznosításáról írta, van jogosítványa, számítógépes 

programokhoz ért, ráadásul az AUTOCAD programot is tudja használni. Ha valaki 

nem tudná ez egy tervező program, amelyet a mérnökök használnak. Pályakezdő, 

sajnos nincs már START kártya, nem tudjuk a 25 év alatti járulék-támogatást 

igénybe venni, viszont vannak TÁMOP-os pályázataink, amely keretében tudnánk 

foglalkoztatni. Ha nincs előzetesen kérdés, akkor behívnám és hallgassa meg a 

testület a pályázót. 

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy hozzájárult a testület 

által való meghallgatásának és nem kérte az adatainak zárt kezelését. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Üdvözlöm körünkben 

Néma Norbert urat. Az írásos anyagot mindenki elolvasta, azt szeretném kérni, 

hogy mondjon magáról egy pár gondolatot és vázolja fel, hogy hogyan képzeli el a 

nonprofit kft. működését, és hogy hogyan tudná a Kft.-t felfejleszteni abban az 

esetben, ha Ön mellett dönt a képviselő-testület. 

Néma Norbert pályázó: Üdvözlök mindenkit. Idén végeztem az Ybl Miklós 

Építéstudományi Kar építészmérnök szakán. Ahogyan az önéletrajzomban is 

látszik, az általános iskola óta minden nyáron dolgoztam a Rolló Mr. Kft.-nél. Elég 

fiatalon, 14 évesen kerültem ide. Nagyon sok tapasztalatot szereztem a 

munkásokkal, emberekkel való jó kapcsolatom által. A középiskolai éveim után 
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amikor az egyetemre kerültem szintén nagyon sok tapasztalatot szereztem 

különböző mérőtáborok által. Ami nagyon fontos, hogy Nagymaros településen 

voltunk mérőtáborban, ahol csapatmunkában kellett dolgoznunk. A település 

fejlesztésére irányult a tábor, fel kellet mérnünk, hogy milyen lehetőségei vannak a 

településnek, gondolok itt az utak, járdák, árvízveszély, csapadékvíz elvezetés 

kérdéseire. A kötelező gyakorlatomat ugyanitt végezhettem, mert úgy gondolták, 

hogy jól végeztem a 4 hetes munkámat. Majd 3 hónapig a SADE Kft.-nél 

dolgoztam egy építésvezető mellett Csongrádon, akkor építették az önkormányzat 

előtti felújításokat, valamint az erdő sétányokat. Úgy érzem itt tanultam az 

építésvezető és a beruházás által a legtöbbet. Több céggel, alkalmazottjaikkal, 

közmunkás emberekkel kellett együtt dolgoznom. Nagyon pozitív visszajelzés volt 

számomra, hogy egy nagyon jó kapcsolatot sikerült mindenkivel kialakítanom. 

Annyit még elmondanék, hogy az egyetemen a szakdolgozatomat „a megújuló 

energiák felhasználása Szegeden” témából írtam. Szerintem nem csak számomra 

nagyon fontos ez a téma, hanem az ország minden területén. Végig taglaltam, hogy 

milyen lehetőségek vannak a napenergiára, geotermikus energiára az adottságok 

révén. Világviszonylatban is ebben a térségben nagyon kedvező a napsütéses órák 

száma. Az önkormányzatoknál, intézményeknél fűtésrásegítésképpen, megtakarítás 

szempontjából nagyon célszerű. Szegeden is vizsgálták már ezt, a szennyvíz 

telepen helyeztek el egy másfél négyzetméteres napelemet, ezáltal áramot 

termeltek. Amikor megláttam a pályázati kiírást hosszasan tanulmányoztam a 

települést, így teljesen rálátok a helyi viszonyokra. Nagyon megtetszett az, hogy a 

pályázatok révén milyen nagy fejlődésen ment keresztül a falu. Gondolok a 

csapadékvíz elvezetésre, az induló szennyvíz beruházásra, utak korszerűsítésére. 

Szeretnék ennek a fejlődésnek, fejlesztésnek részese lenni, hogy együtt ki tudjuk 

aknázni ezeket a lehetőségeket. 

Búza Zsolt polgármester: Nagyon szépen köszönöm. Van-e valakinek kérdése? 

Kovács Gábor képviselő: Igen. Nekem lenne egy kérdésem. Mondta, hogy 

dolgozott az építőiparban. Roma emberekkel mennyire foglalkozott? 

Néma Norbert pályázó: Amikor Csongrádon dolgoztam 3 hónapig a 

közmunkások segítettek a cégnek. 10 fős csapat segített nekünk, akik 100% ban 

roma származásúak voltak. Úgy érzem, hogy amilyen gyorsan kialakulhat két 

idegen ember között kapcsolat, olyan gyorsan megtaláltam velük a közös hangot, 

bárkinek a ráhatása nélkül, teljesen önállóan, magamtól. Húsz éve sportolok és a 

sport révén is sokszor találkoztam roma származásúakkal, de soha nem jelentett 

gondot. Valamint az utóbbi egy évemben, a munkám során –operátorként 

dolgozom-  sokszor olyan jellegű hívások érkeztek, amikor valamire szükségük 

volt, vagy valamilyen problémájukat kellett megoldani az embereknek és azáltal 

fejlődött a kommunikációm, valamint az, hogy hogyan lehet megtalálni az 

emberekkel a hangot.  

Mihályné Tóth Margit: Mik a tervei? Letelepedne itt Bakson vagy kijárna 

dolgozni minden nap? Illetve a fizetés tekintetében mire gondolt? 
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Néma Norbert pályázó: Budapesten éltem az egyetemi éveim alatt, az utóbbi egy 

évben költöztem haza Szegedre. Úgy tervezem, hogy ide fogok járni, mivel nekem 

Szegeden van a menyasszonyom és ott is dolgozik, én hozzá alkalmazkodom. 

Szerintem nem egy nagy távolság, úgy tervezem, hogy utazok. A fizetés 

tekintetében pedig nekem az volt az elsődleges elvárásom, hogy mivel én ide 

utazok, hogy a kiutazásomat valamilyen módon támogassák. Pályakezdő vagyok, 

én 120-130 ezer forint nettó fizetésre gondoltam. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Köszönöm szépen.  

Búza Zsolt polgármester: Szeretne-e még a kérdések után valamit elmondani 

magáról? 

Néma Norbert pályázó: Remélem, hogy elmondtam mindent és hogy megfelelek 

az Önök elvárásainak. Valamint remélem, hogy ha rám esik a választás, akkor a 

közeljövőben egy közös csapatmunkával egy nagyobb fejlődésnek indulhatunk.  

Búza Zsolt polgármester: Megköszönöm az írásos önéletrajzát és a szóbeli 

bemutatkozását. Szeretném, megkérni, hogy egy tíz percre foglaljon kint helyet, 

amíg mi megvitatjuk. 

Mi a vélemény, benyomás? 

Kovács Gábor képviselő: Szerintem támogassuk. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Szerintem, aki ennyi pénzért eljön dolgozni, 

azt becsüljük meg. 

Búza Zsolt polgármester: Megmondom őszintén, hogy tegnap én beszéltem vele, 

ez az egy jelentkező volt. Szerettem volna meghallgatni először, hogy egyáltalán a 

képviselő-testületnek érdemes e behívni. Most azt látom rajta, hogy egy kicsit 

jobban izgult, mert többen voltunk bent, de tegnap sokkal közvetlenebb módon 

tudtunk beszélgetni. Persze sokat kell neki tanulni, de azt gondolom, hogy ha 

azokkal a feltételekkel alkalmazzuk, amit ő elmondott az imént, először 3 hónapos 

próbaidőre, utána úgyis látjuk, hogy mennyire vette fel a település ritmusát és hogy 

mennyire alkalmas arra, hogy a céget felfejlessze. A segítségeket természetesen a 

rendelkezésére bocsájtjuk, és utána rajta múlik, hogy tudjuk e tovább alkalmazni. 

Pályakezdő, szeretnék rá újra kitérni, hogy nincs már START kártya. 25. életévét 

betöltötte, így nem tudjuk rá igénybe venni a járulék kedvezményt. De szabad 

vállalkozási övezet vagyunk, ezért biztos vagyok benne, hogy lesz majd olyan 

pályázati lehetőség, amit igénybe tudunk venni. És beszélnünk kell arról is, hogy 

miért nagyon fontos, hogy építészmérnököt foglalkoztassunk ügyvezetőként. Jelen 

pillanatban van egy szennyvíz beruházásunk, ezt tanulta, van rálátása. Ha a 

képviselő társaim hozzászólásaiból jól értettem, akkor az a koncepció, hogy adjunk 

neki egy lehetőséget, esélyt, azokkal a feltételekkel, amit ő elmondott. 

Megmondom őszintén, hogy nagyon szimpatikus volt, hogy nincs elrugaszkodva a 

fizetés tekintetében sem, attól függetlenül, hogy egyetemi diplomája van, mert míg 
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mások azt mondták telefon, autóhasználat, cafetéria. Akkor behívom és közöljük 

vele a döntést. Tegnap megkérdeztem tőle, hogy mikortól tudna munkába állni, azt 

válaszolta, hogy amikortól szükséges. Mikortól alkalmazzuk? 

Lépné Soós Anita képviselő: Akár azonnal. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

23/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

meghallgatta az Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állásra 

jelentkező Néma Norbert pályázót, és úgy határozott, hogy 

3 hónapos próbaidővel 120.000 Ft nettó fizetéssel, illetve 

ezen felüli utazási-költségtérítéssel 2014.02.17.-étől 

alkalmazza. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Néma Norbert 

 

Búza Zsolt polgármester: Tanakodtunk és a képviselő-testület úgy döntött, hogy 

bizalmat szavaz Önnek a feltételek szerint, amelyeket Ön elmondott. A legtöbb 

segítséget fogjuk megadni Önnek, remélem be fogja bizonyítani, hogy méltó a 

képviselő-testület bizalmára. 

 

Néma Norbert pályázó: Köszönöm szépen a bizalmat. 

 

 

III. Napirendi pont: Egyebek 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: Az első előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok 

összetételére vonatkozó javaslat, átadom a szót a Jegyző asszonynak. 

Dr. Elekes Petra jegyző: A választások éve van, egyre inkább szaporodik az ezzel 

együtt járó adminisztratív feladatok elvégzése. Megtettem a javaslatomat a 

képviselő-testület számára a szavazatszámláló bizottság tagjait illetően. Ezúton 

szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a képviselő-testületnek módosítási joga 

nincsen. Továbbá tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy a javaslatot a Pénzügyi 

és Ügyrendi Bizottság tárgyalta, illetve, hogy a jelöltek az előzetes felméréseink 

alapján vállalnák a feladatot. Kérem a képviselő-testületet a javaslat elfogadására. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

24/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Jegyző asszony által előterjesztett 

Szavazatszámláló Bizottságok összetételére vonatkozó 

javaslatot, és azt a mellékletben szereplő adatokkal 

elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Érintettek 

 

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Lakossági igény alapján merült fel a következő kérdés, 

miszerint a szennyvíz beruházás megvalósítása során kitermelt földet értékesíti - e 

az önkormányzat. Szeretnék az alacsonyabban fekvő földeket, területeket 

feltölteni. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetesen már megtárgyalta az 

előterjesztést, így felkérném Dr. Orosz Éva elnök asszonyt, hogy ismertesse a 

Bizottság álláspontját a testület részére. 

Dr. Orosz Éva képviselő: Ahogyan a Jegyző asszony elmondta, a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a Bizottság javaslata, hogy 

értékesítsük a kitermelt földet 500 Ft/m
3 
áron. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Kié lesz a bevétel? Nem adhatjuk-e ingyen? 

Búza Zsolt polgármester: Elsősorban az ipari területünk feltöltésére fordítjuk a 

kitermelt földet. Itt most az az elsődleges kérdés, hogy értékesítsük-e egyáltalán, 

illetve milyen áron, továbbá hogyan oldjuk meg a szállítást. Nem merült fel 

lehetőségként, hogy ingyen adjuk, mert az a lakosság részéről nagyon sok további 

problémát szülne. A keletkező bevétel természetesen az önkormányzaté lenne. 

Jelenlegi tudomásom szerint a sárga homok ára 10000 Ft/m3, ehhez igazítottuk a 

javaslatot. A szállítást a Nonprofit Kft.-n keresztül szeretnénk megoldani.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: A kimérést hogyan oldanánk meg? 

Búza Zsolt polgármester: Egy markoló kanál másfél köbméter. De adott esetben 

számított térfogat alapján is lehetséges. Illetve tudjuk azt, hogy mennyi fér föl 

adott esetben a traktor pótkocsijára.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: A szállításért is fizetni kell? Amikor ingyen 

adtuk a fuvarral együtt volt ingyen. 

Kovács Gábor képviselő: De az törmelék volt, nem tiszta jó minőségű föld. 
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Búza Zsolt polgármester: Ne hasonlítsd össze, ezt jó minőségű termőföldként 

lehet hasznosítani. Mennyibe kerül a tőzeg? Egyébként is egy autóval 2500 Ft-ra 

jönne ki. Az szinte semmi, mert azt még fel kell rakni és el kell vinni. A szállítási 

díj pedig 5000 Ft lenne egy autóval. Így a teljes költség 7500.-ft-ra jönne ki. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: De van erre kereslet? 

Búza Zsolt polgármester: Igen, lakossági igény alapján merült fel a kérdés. 

Természetesen, ha nem kell senkinek, akkor is tudunk vele mit kezdeni, ha azt 

nézem, hogy az ipari parkunkat is fel kell vele tölteni. De ha azt nézem, hogy 

elvisznek belőle pár m
3
-t akkor pedig bevételünk keletkezik belőle. 

Dr. Elekes Petra jegyző: Felmerült a lehetőség, hogy a korábbiakhoz hasonlóan a 

kaszáló analógiájára polgármesteri hatáskörbe adja át a képviselő-testület a jogot a 

kitermelt föld értékesítésének engedélyezéséről. Egyszerűsítés szempontjából, 

hogy a testületet ne kelljen összehívni minden egyes kérelemnél. 

Búza Zsolt polgármester: A gyakorlati megvalósítás úgy történne, hogy a kérelem 

beérkezik az önkormányzathoz, a föld árát az önkormányzat részére, a szállítási 

költséget pedig a kft. számára fizetik be. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha 

nincs, akkor a Bizottság javaslatát a fenti kiegészítésekkel kérem fogadják el. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

25/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a lakossági igény alapján felmerülő, a 

szennyvízberuházás megvalósulása során kitermelt föld 

értékesítéséről szóló előterjesztést. A Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslata alapján úgy határozott, hogy a kitermelt 

földet 500 Ft/m
3
 áron értékesíti, valamint a szállítást a  

Nonprofit Kft. –n keresztül végzi 5000 Ft/fuvar áron 

állapítja meg. Továbbá az erre vonatkozó kérelmekkel 

kapcsolatos döntéseket polgármesterei hatáskörbe utalja. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester, Néma Norbert Nonprofit 

Kft. igazgatója 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Néma Norbert ügyvezető igazgató 

 

IV. Napirendi pont: 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének megalkotása 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 
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Búza Zsolt polgármester: Átadom a szót Dr. Orosz Éva Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság általi javaslatot a költségvetési 

rendelet tervezetet illetően. 

 

Dr. Orosz Éva képviselő: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a 

költségvetéssel kapcsolatos irányzatokat. A végleges döntés előtt ismertetném 

azokat az előterjesztéseket, amelyek befolyásolják a költségvetés végső 

számadatait. A Ficánka Családi Napközi 2014 évi térítési díjaiban történt 

változásairól. Az eddigi díjak felülvizsgálata vált szükségessé. A Kistelek Környéki 

Települések Többcélú Társulása által megállapított új térítési díjakat a mellékelt 

táblázat tartalmazza, melyeket a családok jövedelmi viszonyaihoz igazítottak. A 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata az, hogy az eddigi térítési díjak és az 

eztán fizetendő díj közötti különbség 50%-át állja az önkormányzat, a fennmaradó 

részt pedig a szülő. 

 

Mihályné Tóth Margit: Kereset igazolás alapján lett a különbözet kiszámolva: 

 

Búza Zsolt polgármester: Igen, ahogyan a táblázatból is látható, gyermekenként a 

szülő jövedelme alapján került kiszámításra. Szerepel az eddig fizetett térítési díj, 

illetve a kiszámolt különbözet. A különbözeti összeg felét fizetné az önkormányzat, 

a többit pedig a szülő. Ez gyermekenként lebontva látható. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ez 2 000 000.-ft? 

 

Búza Zsolt polgármester: Nem, akkor lenne ennyi, ha a teljes különbözetet 

fizetné az önkormányzat. 

Így, hogy csak egy részét fizeti, jóval kevesebb lesz.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ki kellene számolni, hogy ha a gyerek a hét 

minden napján jár a bölcsődébe, akkor mennyi a maximum összeg, amit fizetnünk 

kellene. 

 

Búza Zsolt polgármester: Ez így sem kevés terhet ró a családokra, hiszen az 

étkezési térítési díjat ki kell fizetniük és úgy gondolom, hogy ezt a kis bölcsődének 

nevezett Családi Napközit mindannyiunk érdeke fenntartani. Azért is nagyon 

fontos fenntartanunk a bölcsödét, mert azon túl, hogy munkahelyet teremtünk vele, 

azok a gyerekek, akik a Családi Napköziből mennek az óvodába sokkal 

szocializáltabbak. 

 

A képviselő–testület 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

26/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta a Ficánka Családi Napközi térítési díjaira 
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vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy a megemelt 

térítési díj (mellékletben) és a korábbi térítési díj 

különbözetének 50%-át az Önkormányzat átvállalja.  

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Ficánka Családi Napközi 

4) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez. 

 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezhetem Margit, hogy miért tartózkodtál? 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen. Azért mert egyrészt nincsen kiszámolva 

az összeg, hogy mennyivel kell az önkormányzatnak támogatnia. Ezt a 

különbözetet az adófizetők pénzéből kell pótolni, majd az időseknél is elő fog ez 

fordulni, hogy támogatni kell az ellátásukat. Nem tudom, mely családokról van szó 

és így nem tudom, hogy mennyire vannak rászorulva. Valamint azt gondolom, 

hogy ha a jövedelmük alapján lett kiszámolva, akkor annak a családnak azt ki kell 

tudnia fizetnie, mert akkora a tűrőképessége. 

 

Búza Zsolt polgármester: Ezt nem azért számolták ki, mert ezt ki kell tudnia 

fizetni, hanem a jogszabályváltozások következtében áremelés következett be, ami 

nem azt jelenti, hogy ezt valóban ki is tudják fizetni.  

 

Lépné Soós Anita alpolgármester: 2013. június 1-je előtt a napi térítési díj 

egységesen 200 Ft volt. Kistelek bekérte minden egyes családtól a 

jövedelemigazolást és kiszámolták az őket érintő térítési díjakat az alapján, hogy 

az egy főre jutó jövedelem 50%-át nem érheti el a térítési díj. Megállapította 

továbbá a Szociális Központ azt, hogy az intézményi térítési díj gyermekenként 

1010 Ft minden Családi Napköziben.  A jövedelem alapján és az egy főre jutó 

jövedelem alapján kategorizálták a családokat. Így lettek olyan széles 

intervallumok, hogy valakinek csak 30 Ft-tal lett több, van akinek 600 Ft-tal. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Pont ezt mondtam, hogy jövedelem alapján 

kategorizálták őket, mert ha ezt nem tették volna, akkor egységesen mindenkinek 

1010 Ft-ot kellett volna fizetni. Szerintem ez igazságosan lett kiszámolva, mert a 

jövedelem alapján a családnak ki kell tudnia azt az összeget fizetnie. Így viszont az 

adófizetők pénzéből kell pótolni ezt az összeget. Most is ez az álláspontom és nem 

az, hogy nincsen szükség a Családi Napközire, mert szerintem nagyon hasznos. 

 

Búza Zsolt polgármester: Rendben, köszönöm.  A következő előterjesztés szintén 

érinti a költségvetési rendeletünket, ez a szociális étkeztetés. Átadnám a szót a 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének, hogy ismertesse a Bizottság döntését. 
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Dr. Orosz Éva képviselő: A Gondozási Központ térítési díjainak önkormányzati 

hozzájárulásáról tárgyaltunk. Kétféle megoldás lett kidolgozva, amivel esetlegesen 

csökkenteni tudnánk az önkormányzati hozzájárulást, a Bizottság ezek közül a 4 

millió 986 ezer Ft összeget javasolja, ami a térítési díjak módosításával jár. Ez 

körülbelül 2 millió Ft megtakarítással jár. Ehhez nagyon szorosan kapcsolódik a 

következő előterjesztés, ami a Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft. támogatási 

igényéről szól. Az Gondozási Központ térítési díjainál megspórolt összeg a 

Szakellátó Kft. támogatására irányulna. 

 

Kovács Krisztián Gondozási Központ vezetője: A kötelezettség annyi, hogy 

tárgy év április 1-jéig kell a térítési díjakat az önköltség és a normatíva alapján 

tervezett adatokkal elkészíteni az intézménynek és a fenntartónak közösen. Így 

kerül megállapításra a szolgáltatás díja egy napra lebontva. Több lehetőséget 

dolgoztam ki, ahogy az előbbiekben Dr. Orosz Éva is említette a második verziót 

találom legelfogadhatóbbnak, miszerint a nyugdíj összegéhez igazodóan 

emelkednének a térítési díjak, illetve az önkormányzati hozzájárulás. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem látom, nem értem, nem vettem részt a 

Pénzügyi Bizottság ülésén. 

 

Búza Zsolt polgármester: Nincs semmi gond, Krisztián ismerteti a lényeget. 

 

Kovács Krisztán Gondozási Központ vezetője: Felülvizsgáltam a szociális 

ellátottak jövedelemi viszonyait, ennek megfelelően soroltuk kategóriákba őket. 

Ezek alapján dolgoztam ki három lehetséges alternatívát a térítési díjak 

vonatkozásában. Ez látható a mellékelt táblázatokban. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés? 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ez az étkezési vagy a térítési díjakról szól? 

 

Búza Zsolt polgármester: Megpróbálom összefoglalni a lényeget. Jelen 

helyzetben az önkormányzat minden ellátott részére napi 215 Ft-tal járul hozzá az 

ellátási költségekhez nyugdíjtól függetlenül. Az első táblázat mutatja a mostani 

helyzetet, hogyha nem változtatunk a jelenlegi helyzeten. A második verzió az, 

amit a PÜB is elfogadásra javasolt, melyben az önkormányzat jövedelem 

arányosan egészíteni ki az emelkedett térítési díjakat. Illetve kidolgozásra került 

egy harmadik javaslat is, amelyben az emelkedést a szolgáltatást igénybe vevőkre 

terhelnénk, de ez természetesen nem került szóba. Az önkormányzatnak körülbelül 

7 millió Ft normatíva felett még több mint 900 ezer forinttal kell hozzájárulnia az 

étkezési térítési díjakhoz. Akit érint az étkezés az 83 fő, ebből 19 a nappali 

ellátottak száma. A második, javasolt verzió alapján tehát, 4 986 120.-ft összegről 

van szó, melyben látható nyugdíj-összeg csoportonként lebontva a hozzájárulás 

összege. Természetesen a jogszabály-változásokkal összhangban a nyugdíj 30%-ig 

emelhető csak a térítési díj, így az összegek ez a keret alapján lettek kikalkulálva, 
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melyet egyébként naptári napra vonatkoztatva kell már számítani. 

 

Kovács Krisztián: A kiszállítási díj is változik, nem csak az étkezési díj, és itt is 

irányadó, hogy naptári napra kell számolni. Így némely esetben csökkenhet is a díj. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Akkor ez így hasonlóan alakulna, mint a 

családi napközi esetén. hiszen ha úgy vesszük azért egy fiatal még mindig 

könnyebben egészíti ki a jövedelmét mint egy nyugdíjas. Hiszen nem a 80 ezer 

forintos nyugdíjjal rendelkezők vannak nagyobb számban sajnos. 

 

Búza Zsolt polgármester: Akkor most már ez így érthető? Rendben van. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen. Akkor ezzel a bő négymillióval kell 

támogatni az állami normatíván felül? 

 

Búza Zsolt polgármester: Igen. Azaz erre még rájön az a 900 ezer forint. 

Összesen durván 6 millió forint. Ez a 83 ember ennyibe kerül nekünk. Az 

emberenként 72 ezer forintot jelent, éves szinten. Mindezt az adófizetők pénzéből 

természetesen. 

Akkor tehát ha nincs több kérdés, akkor  a PÜB javaslata alapján az imént kifejtett 

második, azaz 4 millió forintos verziót javaslom elfogadásra. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Elfogadásra javaslom a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság javaslatát. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

27/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gondozási Központ intézményi térítési 

díjaira vonatkozó előterjesztést és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság javaslata alapján az alábbi változatot fogadta el: 

 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 2014. évre 

vonatkozóan: 863 Ft-221 Ft= 642 Ft, kerekítés szabályai 

szerint 640 Ft. 

Javasolt Önkormányzati hozzájárulás 4. 986. 120 Ft 

(térítési díj változtatása nélkül) 

- térítési díj tervezett bevétele (2014. év) 2. sz. tábla: 8. 

400 000 Ft  

(a tábla mellékletben) 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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3) Gondozási Központ 

4) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez. 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Akkor csak még egy gondolat. Természetesen a 

nyugdíjasoknak is nehéz, de aki manapság gyermeket vállal, annak ugyanolyan 

nehéz, ugyanúgy nagy áldozatot vállal. Hiszen nem kevés anyagi teherrel jár. 

 

dr. Orosz Éva: A következő előterjesztés a Kisteleki Járóbeteg Szakellátó 

Finanszírozási Díjainak emelkedése, ideértve az ügyelet és a 24 órás ügyelet 

kérdését is. A mellékelt írásos anyagból egyértelműen kiderül milyen összegű 

támogatást szeretnének községünktől is igényelni. Javaslatunk az lenne, hogy az 

előző előterjesztésnél megtakarított összeget fordítsuk a Kisteleki Járóbeteg 

Szakellátó Kft. támogatására. 

 

Búza Zsolt polgármester: Szeretném elmondani, hogy ez önként vállalt feladat, 

de amennyiben nem járul az önkormányzat hozzá az ügyelet Szegedről jönne ki és 

szakorvosi ellátásra is csak Szegedre tudna bemenni a lakosság. Ha 

számszerűsítünk 20 embernek a nappali ellátásáért az önkormányzatnak 916ezer 

Ft-ot kell fizetni, 2000 embernek a járóbeteg ellátása 793ezer Ft. A környező 

települések tudtommal már elfogadták ezzel a határozattal  mind a nappali, mind az 

ügyeleti ellátást. Úgy gondolom, hogy nem hozhatjuk hátrányosabb helyzetbe a 

településen élőket, a környékbeli települések lakóival szemben. Akkor döntünk 

felelősen, ha az önkormányzat támogatja a Szakellátó Kft-t, évi 2.192.016 Ft-tal. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Tavaly is támogattuk őket, ugye? 

 

Dr. Orosz Éva képviselő: Akkor plusz összeget kértek a működésre. 

 

Búza Zsolt polgármester: Rendben, köszönöm. Elfogadásra javaslom a doktornő 

által elmondottakat. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

28/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft. 

támogatási igényére irányuló kérelmét és úgy határozott, 

hogy évi 2.192.016 Ft-tal támogatja a 24 órás ügyeletet 

illetve a járóbeteg szakellátást. 

Erről értesítést kapnak: 

5) Búza Zsolt polgármester 

6) Dr. Elekes Petra jegyző 
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7) Boriné Dóka Erika-gazd.csop.vez. 

8) Kisteleki Járóbeteg Szakellátó Kft- Dr. Nagy Zsolt 

9) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 

(6760 Kistelek, Rákóczi u. 4) 

 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés ismertetésére átadom a szót a 

doktornőnek. 

 

Dr. Orosz Éva képviselő: Érkezett az Erfe Bt-től étkezési díj emelésre vonatkozó 

3%-os kérelem. Mivel tavaly nem lett emelve, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

elfogadásra javasolja a képviselő-testülenek. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 

Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

29/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az ERFE Bt. 3%-os (mellékelt táblázat 

alapján) étkezési térítési díj emelésére vonatkozó kérelmét 

ez úgy határozott, hogy március 1-jei határidővel 

jóváhagyja.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) ERFE Bt. 

 

Búza Zsolt polgármester: Térjünk rá a következő előterjesztésre. 

 

Dr. Orosz Éva képviselő: A Polgármesteri Hivatal működésének némi 

átszervezéséről kell döntenünk. A bejárati ajtókon kódos rendszer kiépítéséről van 

szó. Mi elfogadásra javasoljuk, nyilván ezzel szabályozni lehet a Hivatal 

működését. 

 

Búza Zsolt polgármester: Amennyiben elfogadja a képviselő-testület a 

kiválasztott cég helyszíni bejárást fog tartani jövő héten. A két hátsó bejárati ajtóra 

szól a beléptető rendszer. Annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk a 
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Hivatalra háruló jelentős mennyiségű munkaterhet megszervezni. Természetesen 

ez csak az ügyfelekre vonatkozik, a Hivatallal szoros munkakapcsolatban állóknak 

kódot fogunk biztosítani, gondolok itt az intézményvezetőkre, képviselőkre. A 

irodák tekintetében is történik majd egy kis változtatás, kollegák az épületen belül 

helyet fognak cserélni, de az ügyfélfogadás természetesen zavartalanul fog 

működni.  

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Figyelembe véve az Önkormányzat anyagi helyzetét nem 

a költségvetés terhére fogjuk az irodákat kifesteni. Szeretnénk a saját 

munkakörnyezetünkön javítani, mivel nagyon koszosak az irodák. Társadalmi 

munkában fogjuk az irodákat kifesteni. Az ügyfélszolgálati rendszert szeretnénk 

oly módon átalakítani, hogy a bejáratnál lévő „ablakos irodát” ügyfélszolgálattá 

alakítanánk, ahol a Családsegítő munkatársai is tudnának a Polgármesteri Hivatal 

dolgozóival párhuzamosan ügyfélszolgálati teendőket ellátni. Mindezt annak 

érdekében, hogy az ügyfelek egyszerre egy helyen kaphassanak teljes körű 

ügyintézési lehetőséget.  

 

Búza Zsolt polgármester: Természetesen több árajánlatot kértünk, de a 

legkedvezőbbet választottuk ki. Ha nincs kérdés, elfogadásra javaslom az 

előterjesztést. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

30/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal átszervezésére, a 

beléptető rendszer kiépítésére vonatkozó előterjesztést és úgy 

határozott, hogy az előterjesztésben szereplő bruttó 151.205 

Ft-ot a költségvetésbe erre a célra beépíti, továbbá az 

ügyfélszolgálati teendők átszervezésére vonatkozó javaslatot 

elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez. 

4) Lépné Soós Anita 

Dr. Orosz Éva képviselő: A következő előterjesztés a víz és csatornadíj 

megtakarítására vonatkozó ajánlat az Eco Verde Kft. –től. Ez tulajdonképpen egy 

alacsony áteresztésű vízadagoló felszerelésére irányul. Ebben az előterjesztésből az 
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óvodát és az iskolát kivehetjük, ezek kivételével szeretnénk az intézményeken 

megvalósítani. Így elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság.  

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Az Iskola és az Óvoda nem a mi 

fenntartásunk alatt van, ezért kerülne ki a költségvetésünkből. Természetesen 

testületi ülés előtt az Igazgató Asszonnyal egyeztettem erről és ő is látja ennek a 

fontosságát, arról tájékoztatott, hogy ő is meg fogja rendelni ezeket az eszközöket. 

Ez azért nagyon fontos, mert ősszel ha rácsatlakozunk a szennyvíz hálózatra 

csatorna díjat vagyunk kénytelenek fizetni. Ezzel a vízdíj és a csatorna díjon is 

tudunk megtakarítani. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Magánszemélyeknek is van lehetőség erre? 

 

Búza Zsolt polgármester: Persze, természetesen. Az előterjesztésen szerepel a cég 

elérhetősége. 1430 Ft darabja, és tulajdonképpen olyan érzetet kelt, mintha 

habosítaná a vizet. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

31/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az Eco-Verde Kft. ajánlatát, és azt a 

mellékelt táblázat szerinti tartalommal elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez 

4) Eco-Verde Kft. 

 

Dr. Orosz Éva képviselő: Az időseknél kialakított jelzőrendszer tekintetében 

lenne a Bizottságnak egy javaslata a testület felé.  

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Szeretném a doktornő által 

elmondottakat kiegészíteni. Jelen pillanatban Bakson 18 jelzőrendszer van kint 

időseknél, ennek a 18 eszköznek a fenntartása 532ezer Ft hozzájárulást igényel az 

önkormányzat részéről. Felmerült egy olyan lehetőség, hogy ezt kicsit 

átreformáljuk  oly módon, hogy kiszállunk a központi jelzőrendszerből és 

beszerzünk olyan készülékeket melyek gyakorlatilag egy pánikgombos 

mobiltelefonnak felelnek meg, és közvetlenül fizetnénk a szolgáltatást. Ez 

hosszabb távon az igénybe vevők (18) és a riasztások számát (63) tekintve jelentős 
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megtakarítást eredményezne. 18 emberre az 500 ezer forintot a továbbiakban nem 

tudjuk felvállalni. Ez az rendszer már jó eredményekkel működik például 

Csengelén. Hiszen nagyon fontos, hogy az érintettek ne maradjanak ellátás nélkül.  

Ezzel kapcsolatban akkor most nem kell határoznunk, hiszen a bizottság még 

tárgyalja a számokat, ezt csak a tisztelt képviselőtársaim tájékoztatásául mondta el 

Elnök Asszony. Köszönöm. 

 

Mihályné Tóth Margit: A gazdák képviseletében kérdezném, még így a 

költségvetés elfogadása előtt, hogy azok az emberek, akik földeket bérelnek az 

önkormányzattól, kaphatnának-e az állami földekhez hasonlóan mérséklést a 

bérleti díjakra vonatkozóan? Az idei évtől az állami földek bérleti díja 1250.-ft 

aranykoronánként. Kérésünk az lenne, hogy ehhez igazítsuk az önkormányzati 

földek tekintetében is az összeget. Úgy érzem az igazság így kívánja. 

Búza Zsolt polgármester: Akkor az igazság kérdésében csak annyit, hogy ha a 

fiatalok illetve a nyugdíjasok részére emelünk, akkor pont a mezőgazdasági 

vállalkozók terheit pedig csökkentsük? Ez az én igazságérzetemet sérti. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen, hiszen ezek az emberek a saját 

bevételeikből ugyanúgy támogatják a közösséget. Ezt nem lehet párhuzamba vonni 

a többivel, nem igazság-érzeti kérdés. 

Búza Zsolt polgármester: Tekintettel arra, hogy az eddigiekben is a PÜB tárgyalta 

a költségvetést érintő kérdéseket, javaslom, hogy a felmerült igényt tárgyalja a 

bizottság. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

32/2014. (II. 12.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 

önkormányzati földek bérleti díjainak csökkentésére vonatkozó 

előerjesztést és azt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak 

tárgyalási alapul átadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez 

4) Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

Búza Zsolt polgármester: Akkor ezzel elérkeztünk a költségvetéshez. Átadnám a 

szót dr. Orosz Éva Elnök Asszonynak. 
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Dr. Orosz Éva képviselő: Akkor az írásos anyag alapján felkérem Boriné Dóka 

Erikát, ismertesse a költségvetés változással érintett részeit, továbbá az ennek 

eredményeképpen kialakult új fő számokat. 

 

Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.: Köszönöm. Így akkor az ötödik oldalra 

beépül egy tétel, vízadagoló 103 ezer plusz áfáért, illetve egy beléptető rendszer a 

hivatalba 150 ezer forint plusz áfáért. Aztán a 6. oldalon 400 ezer forinttal nőni fog 

a munka és tűzvédelmi kiadásunk, a kötelező érintésvédelmi felülvizsgálat miatt, 

melynek összege 400 ezer forint. Továbbá a hivatali rész 3. oldalán oktatási 

kiadásoknál a köztisztviselők kötelező továbbképzésének normatív költsége 

következtében 230 ezer forinttal nő a kiadás. Ennyivel fog módosulni a 

költségvetés, így a főösszeg 342 millió 401ezer Ft. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Annyi van hátra, hogy a rendeletet 

el kell fogadnunk a módosításokkal. Van-e valakinek kérdése? 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Iparűzési adó miért nincs betervezve? 

 

Búza Zsolt polgármester: Azért mert az jövőre lesz esedékes, sajnos. Az a két 

vállalkozó, aki a székhelyét áthelyezte Ópusztaszerre, azt hitte, hogy akkor majd 

Baksra nem kell fizetnie, de még egy évig ide kellett fizetnie az adóját. Ha nincs 

több kérdés alkossuk meg a rendeletet. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat képvisleő-testületének 

1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 

(rendelet szövege mellékletben) 
 

 

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Az AIESEC nevű nemzetközi 

szervezettel vagyok kapcsolatba. Önkéntes fiatalokat, gyakornokokat közvetítenek 

ki iskolákhoz. Én vevőnek bizonyultam a dologra, hogy hozzánk gyakornokot 

közvetítsenek ki, de bizonyos feltételeket szabtam. Az elvárásom az, hogy a falu 

közösségi életében aktívan részt kell vennie. Akadt egy jelentkező, a mi feladatunk 

az lenne, hogy szállást biztosítsunk neki. A jelentkező egy 25 éves egyiptomi fiú, 

aki kiválóan beszéli az angol nyelvet, azt gondolom, hogy mindannyiunk 

segítségére lehetne. Először egy 6 hetes időszakról lenne szó, de aztán ez 

meghosszabbítható. Az étkezését az iskolában megoldjuk. A kérdésem az lenne, 

hogy lenne-e arra lehetőség, hogy a Bárka Szállóban lakjon erre az időre? 
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Búza Zsolt polgármester: Mi a képviselő-testület véleménye erről? 

 

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Hasonló program keretében volt már 

Bakson egyszer egy amerikai lány, Rachel. Azt gondolom, hogy nagyon nagy 

hatással volt ő a gyerekekre, és nagyon hasznos volt. Az ő ráhatására tanultak 

többen bölcsész szakon tovább. Akkor még voltak üresen álló szociális bérlakáson 

és könnyebben meg tudtuk oldani. 

 

Búza Zsolt polgármester: Amennyiben a képviselő-testület és a Horgászegyesület 

hozzájárul megszállhat a Bárka Szállóban, de ha ott fizető szállóvendég van, akkor 

az ÖNO-ban.  

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Szoktak nekik közös programokat 

szervezni, tehát úgy gondolom, hogy hétvégente nem is lenne sokat ott és 

szerintem ez egyezség kérdése. Egyébként már volt itt egy bemutatkozáson, 

kiválóan beszél angolul, türelmes. 

 

Búza Zsolt polgármester: Erről határozatot nem kell hoznunk, az önkormányzat 

részéről nincs probléma. Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés az 

ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

 


