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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. szeptember 02. napján 
megtartott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
 Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                        Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  

Dobos Péter Pál   külsős alpolgármester 
 

Meghívottak: Somogyiné Utasy Ibolya   intézményvezető 
 Cimberné Maszlag Anikó   intézményvezető 
 Ternai Levente    intézményvezető 
 Kovács Gábor    
      
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről  

2) Szennyvízrendszer vagyonértékelésre beérkezett ajánlatok elbírálása 

3) 175/2014. (XII.22.) határozat kijavítása 

4) Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálatnál történt személyi változásról 

5) Tájékoztatás a jegyzői állás betöltéséről 

6) Holnapért Szociális Szövetkezet részére tulajdonosi hozzájárulás 

7) Házi segítségnyújtás díjának elengedésének véleményezése 

8) Előterjesztések 

9) Bejelentések, Interpellációk  
 
  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, illetve 
meghívott vendégeit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.  
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
kiegészítenivaló? 
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Kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjét. 

 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 

 

I. napirendi pont:  

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről  
Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a beszámolóban minden részletesen le van írva. 
Kiegészítésképpen annyit mond el, hogy a három nyertes autót legyártották és 1-2 héten belül 
el is lehet hozni, valamint, hogy az iskolának a tetőszerkezet építését illetve felújítási 
munkálatai a fotovoltaikus rendszer miatt elkezdésre kerültek. Ezzel kapcsolatban hozzá teszi, 
hogy a támogatás benyújtásával kapcsolatban várják a választ a Belügyminisztériumtól.  
Megkérdezi, hogy első napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészíteni 
valója, észrevétele?  
Megállapítja, hogy a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdés. Elfogadásra javasolja az első 
napirendi pontot. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze.   
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Búza Zsolt 
polgármester „Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 
eseményekről” című előterjesztést elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 
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II. napirendi pont:  

Szennyvízrendszer vagyonértékelésre beérkezett ajánlatok elbírálása 

Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót a Jegyző Úrnak.  

Dr. Faragó Péter m.b.jegyző: Köszönti a képviselő-testületet. Elmondja, hogy a bérleti-
üzemeltetési szerződést korábban megkötötte az Önkormányzat, amivel kapcsolatban már 
jelezve lett, hogy a szerződésnek lesz egy melléklete, hiszen tartalmilag hozzátartozik. Erre 
vonatkozóan ajánlatot kért az Önkormányzat 3 gazdasági társaságtól. A vonatkozó 
jogszabályi rendelkezés értelmében ezen feladat végrehajtása a tulajdonos önkormányzat 
kötelezettsége. Elmondja, hogy a három ajánlatot értékelve, arra tennének javaslatot, hogy a 
legolcsóbb árajánlatot fogadja el a képviselő-testület. Javasolja a K&K Mérnöki Iroda 
ajánlatának elfogadását.  

Búza Zsolt polgármester: Megköszöni az ismertetését a napirendi pontnak. Mihályné Tóth 
Margit képviselő asszony szót kér. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy konkrétan mihez kell? 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy ez a vagyonértékelés olyan képet biztosít 
majd a szolgáltatónak, valamint a tulajdonos Önkormányzatnak, amiből majd a pótlási 
kötelezettségének tud eleget tenni, és ezt előzetesen meg tudja majd tervezni. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a vagyonértékelés tartalmazza majd, hogy mennyi az 
amortizáció illetve valószínűsítést fog adni arra vonatkozóan, hogy a biztonságos üzemeltetés 
érdekében milyen feladatok várnak mind az üzemeltetőre, mind pedig a tulajdonosra, 
valamint kiemeli, hogy nem lehet kikerülni a vagyonértékelés elkészítését, hiszen törvény írja 
elő.  

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az Önkormányzat nincs abban az anyagi 
helyzetben, hogy ezt az összeget ki tudja a fizetni. A Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága 
felé javasolja, illetve a küldöttekkel meg kell beszélni, hogy adja át ezt az összeget a Társulat 
az Önkormányzat részérre és ezt az Önkormányzat a jövő évi költségvetésébe tervezze bele.  
Felkéri, a képviselő társait, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadják el. Megkérdezi, hogy van-e 
még ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel?  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a lakossági hozzájárulásokból tudja ezt 
majd produkálni a Víziközmű Társulat?  
 
Búza Zsolt polgármester: Igen. Válaszában elmondja, hogy ha sikeresen lezárul a pályázat, 
akkor a Víziközmű Társulat Intéző Bizottsága és Küldöttgyűlése eldönti, mekkora az az 
összeg, amit vissza tud adni a Társulat a lakosság részére, valamint kiegészítésképpen 
elmondja, hogy a Víziközmű Társulatot 2019-ig fent kell tartani az LTP-s szerződések miatt.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a lakosság nehezményezi, hogy azoknak 
az embereknek a pénzéből fizeti ki ezeket a költségeket, akiknek lejárt az LTP szerződésük, 
illetve akkor lenne ezt közteherviselés alá vonni, ha mindenki fizetne.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi Mihályné Tóth Margit képviselő asszonyt, hogy van-e 
más ötlete?  
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ő már javasolta, hogy az Önkormányzat 
vállalja át, ha azt hitelből tudja csak, akkor hitelből.  
 
Búza Zsolt polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület ne tárgyalja még meg annak a 
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fedezetét, hogy ez még miből lesz kifizetve.  
Felkéri Mihályné Tóth Margitot, hogy a következő soros testületi ülésre dolgozza ki azt a 
javaslatot, hogy hogyan vegye fel az Önkormányzat a hitelt, illetve milyen hitelt, és a 
hitelfelvételből, hogyan tudja ezt az összeget finanszírozni az Önkormányzat. Hozzá teszi, 
hogy nem fogja addig összehívni a Víziközmű Társulatot, majd csak a javaslat után.  
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a visszafizetésre fordítható összeg nagysága és az 
értékbecslésre fordítandó 2 millió 900 ezer + ÁFA megvan?  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen megvan ez az összeg.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogyha tudjuk fedezni, és el tudjuk indítani a 
visszafizetést is, akkor nincs itt nagy baj, viszont ha nincs meg akkor baj van.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy ez nem örök odafizetés, ezt az 
Önkormányzat jövő évi illetve azután évi költségvetéséből vissza fogja fizetni, tehát 
visszaadja a lakosoknak.  
Megkérdezi, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan? Kérdés, hozzászólás a napirendi 
ponthoz nem hangzott el. 

Megkéri a képviselő-testület, hogy döntsön arról, hogy a legolcsóbb, azaz a K&K Mérnöki 
Iroda árajánlatát fogadja el. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze 
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a K&K Kft. árajánlatát 
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Gazdálkodási Csoport  
4) Érintettek 

 

 

III. napirendi pont:  

175/2014. (XII.22.) határozat kijavítása 

Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót a Jegyző Úrnak.  

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy korábban tárgyalta a képviselő-testület a 
Kormányhivatal egy törvényességi felhívását, melyben benne volt ez az elem is, amit most 
javítani kell az intézményvezető vonatkozásában. Szeretné, hogy ezzel kapcsolatban hozzon 
egy másik határozatot a képviselő-testület, arra vonatkozóan, hogy ebben a törvényességi 
felhívásban voltak olyan elemek, amik már akkor, amikor a képviselő-testület ezt tárgyalta 
oka fogyottá váltak. Elmondja, hogy például volt benne egy olyan elem, hogy a jegyző nem 
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vett részt a testületi ülésen. Erről értekeztek később a Kormányhivatallal.  
Továbbá szeretne erről olyan jellegű testületi döntést hozni, hogy a képviselő-testület 
tudomásul vette ezt a tájékoztatót. Majd ezt követően pedig az intézményvezető kinevezésére 
vonatkozóan írtak elő egy technikai kiegészítést, ami arra irányul, hogy ennek a megbízásnak 
olyan tartalmi elemeinek kellettek volna lennie, amiket most fog a képviselő-testület 
kiegészítésképpen megtenni.  
Ezzel a döntéssel illetve tájékoztatóval a Kormányhivatal munkatársa a törvényességi eljárást 
le tudja zárni ezek ügyek vonatkozásában. 
Kiegészítésképpen elmondja a törvényességi felhívással kapcsolatban, hogy először is az 
elfogadott tűzifa rendelettel is voltak kifogásai, de ez már akkor hatálytalan volt, amikor 
tárgyalta a képviselő-testület.  A következő egy olyan technikai jellegű dolog, hogy 
Önkormányzati hatósági ügyben a fellebbezési lehetőséget a határozatba beleírjuk és tévesen 
szerepelt benne a Törvényszék megnevezése. Elmondja, hogy ez az óta már kijavításra került. 
Elmondja, hogy ezekről kellett egy rövid tájékoztatót tartania, és kéri a képviselő-testületet, 
hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.  

 

Búza Zsolt polgármester: Megköszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem 
hangzott el. Elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, azokkal a kiegészítésekkel, amit a 
Jegyző úr ismertetett. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a CSB/01/3884/2015. 
számú törvényességi felhívásnak eleget téve a 175/2014.(XII.22.) 
határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 

 
Munkaköre: intézményvezető 
Munkavégzés ideje: 2015. 01.01. napjától 2019. 12.31. napjáig 
Munkavégzés helye: 6768 Baks, Fő utca 114. Gondozási Központ 
Fizetési osztály: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. tv. szerint  

  G fizetési osztály 05 fizetési fokozat 
Illetménye: 195.300 Ft 
 

Erről értesítést kapnak: 

1)  Búza Zsolt polgármester 
2)  Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3)  Ormándiné Kócsó Anikó  
4) Ternai Levente 
5)  Irattár 

 

 

IV. napirendi pont:  

Tájékoztató a Gyermekjóléti Szolgálatnál történt személyi változásról 
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Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti Rostás Mihályt a testületi ülésen. Elmondja, 
hogy a korábbi munkavállaló úgy döntött, hogy másik munkahelyet választ. A közvetlen 
munkáltatója Rostás Mihálynak Piacsekné Erzsébet, aki a Szociális Központhoz valamint 
Gyermekjóléti Szolgálathoz tartozik Kisteleken. Ezt egy Többcélú Társulás keretében Járási 
szinten hajtjuk végre, hiszen úgy sokkal több normatíva igényelhető. Elmondja, hogy bár 
sokan ismerik Rostás Mihályt, hiszen 3 éve itt dolgozik Bakson, de ettől függetlenül azért 
jöjjön el a testületi ülésre és mutatkozzon be. Átadja a szót Rostás Mihálynak. 

 

Rostás Mihály: Megköszöni a meghívást a testületi ülésre. Elmondja, hogy Kisteleki lakos, 3 
éve került pályázat keretében Baksra. Főállásban fogja ellátni munkakörét, 4 órában 
családsegítőként, 4 órában pedig gyermekvédelmisként. Úgy gondolja, mint faluszinten, 
illetve mint emberileg el tudja végezni munkáját. Kiegészítésképpen elmondja, hogy 
tulajdonképpen a kliensei ugyanazok lesznek, mint eddig szociális munkásként.    

 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés? Kérdés, hozzászólás a napirendi 
ponthoz nem hangzott el. Elmondja, hogy ezt a napirendi pontot nem kell elfogadásra 
javasolni.  

 

V. napirendi pont:  

Tájékoztatás a jegyzői állás betöltéséről 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az utóbbi évben sűrűn volt jegyzőváltás. Kétszer 
írt ki pályázatot, de mindkét esetben eredménytelennek kellett nyilvánítania, mert nem volt 
olyan személy, akivel együtt tudott volna dolgozni. Jelen pillanatban Dr. Faragó Péter látja el 
a jegyzői feladatokat, hetente egyszer szerdánként reggel 8 órától 16 óráig. Úgy látja most 
helyettesítés történik és nem a nap 8 órájában van jelen jegyző, de így is maximálisan el tudja 
látni a jegyzői feladatait. Elmondja, hogy egyetlen egy lakossági panaszt sem kapott még 
eddig ezzel kapcsolatban. A másik dolog, amit szeretne megemlíteni az pedig az, hogy nem 
kevés pénzt tud megspórolni így az Önkormányzat, így hogy helyettesítőként van nálunk a 
jegyző úr. Maximálisan meg van elégedve a jegyző úrral, illetve szeretné annyival 
kiegészíteni, hogy a jegyző úr nem csak akkor látja el tevékenységét, amikor itt van 
szerdánként, hanem a hét bármely napján rendelkezésére áll az Önkormányzatnak.  

Elmondja, hogy törvényességi kötelezettségének eleget fog tenni és hamarosan pályázatot fog 
kiírni jegyzői állás betöltésére vonatkozóan. Kiegészítésképpen ennyit szeretet volna 
elmondani az írásos anyaghoz kapcsolódóan. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészíteni 
való, észrevétel ezzel kapcsolatosan?  
 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy 
körjegyzőséget alapítsunk? 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nincs, mert másik járásba tartozik, és 
ezt akkor lehetne megoldani, ha egy járásba tartoznánk a jegyző úrral.  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy azzal is számolni kell sajnos, hogy 2000 fő 
alatti lakosság szám esetén közös hivatalt kell kialakítani.  

Csépe István képviselő: Megköszöni a jegyző úr munkáját. 
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Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Megköszöni a lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy itt 
dolgozhat és elláthatja munkáját. Elmondja, hogy szeret ide járni, szeret itt dolgozni. Minden 
egyes településről hoz mintákat, tud példákat hozni és ezeket jól tudja alkalmazni. 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal 
kapcsolatban? Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem hangzott el. Elfogadásra 
javasolja az ötödik napirendi pontot. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze.   
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
105/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és 
tudomásul vette a Csongrád Megyei Kormányhivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
CSB/01/9124/2015. számú törvényességi felhívását, valamint elfogadta 
a polgármester jelen tárgykörben tett tájékoztatását. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1)  Búza Zsolt polgármester 
2)  Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3)  CSMKH Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály 
4)  Irattár 

 
 

 

VI. napirendi pont:  

Holnapért Szociális Szövetkezet részére tulajdonosi hozzájárulás 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy Szociális Szövetkezetre van lehetőség, illetve lesz 
lehetőség pályázati konstrukció beadása kapcsán. Azért van szükség egy új szövetkezet 
létrehozására, mert ez egy új konstrukció, nem egyezik a már meglévővel. Az új Szociális 
Szövetkezetnél legalább kettő fő olyan alapító tagnak kell lennie, aki legalább egy éve már a 
közalkalmazottként dolgozik. A két Szociális Szövetkezet a későbbiekben majd egybe fog 
olvadni. Kéri a képviselő-testületnek a beleegyezését arra vonatkozóan, hogy járuljon hozzá, 
hogy a Szociális Szövetkezetnek a székhelye itt legyen a Baks, Fő utca 92. szám alatt.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatban?  
 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A két személy ki van már jelölve?  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a két személy nincs még kijelölve.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megjegyzi, hogy a közfoglalkoztatott nem ugyanaz, mint 
a közalkalmazott. 
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Búza Zsolt polgármester: Elnézést kér. Helyesbítést tesz: nem közalkalmazottként, hanem 
közfoglalkoztatottként dolgozik.   
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Kérdés, 
hozzászólás a napirendi ponthoz nem hangzott el. Elfogadásra javasolja az ötödik napirendi 
pontot. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze.   
 

 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Holnapért Szociális Szövetkezet részére tulajdonosi hozzájárulás ” 
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 
1. Baks Község Önkormányzata támogatja, hogy a 6768 Baks, Fő u. 

92. számú ingatlan tulajdonosként hozzájárulását adja, hogy a 
Holnapért Szociális Szövetkezet a jelzett ingatlant, székhelyként 
használhassa. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Faragó Péter - jegyző 
3) Boriné Dóka Erika Gazdálkodási Csoport  
4) Holnapért Szociális Szövetkezet 

Búza Zsolt polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy szívesen várják a javaslatokat a 
személyeket illetően.  

 

VII. napirendi pont:  

Házi segítségnyújtás díjának elengedésének véleményezése 

 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Többcélú Társulási is fogja tárgyalni. Az 
Önkormányzatnak 1200-1300 forint/ hó kiadást jelentene, de az Önkormányzatnak az anyagi 
helyzete is véges, és ha az Önkormányzat ezt elfogadná úgymond, egy precedens értéket 
teljesítene. Elmondja azt is, hogy természetesen meg fogja vizsgálni az Önkormányzat azt, 
hogy mi lenne az a segítség, amit teljesíteni tudnánk a kérelmezőnek. Megkérdezi, hogy a 
napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdése valakinek? Kérdés, hozzászólás a napirendi 
ponthoz nem hangzott el. Javasolja, hogy a segítségnyújtás díjának elengedése elutasításra 
kerüljön, az Önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel. Van-e más javaslat? Nem hangzott 
el javaslat. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze 
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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107/2015.(IX.02.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete nem támogatja Vidács 
Antalné Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálathoz benyújtott 
kérelmét. 

 

   Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző  
3) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 

 
 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy megjelent idén is tűzifa pályázat. Ezzel 
kapcsolatban szeretné feltenni a kérdést és nyitottá tenni, hogy mi legyen a pályázat 
benyújtásával kapcsolatban a későbbiekben, de kihangsúlyozza, hogy döntést még nem kell 
meghoznia a képviselő-testületnek erről.  
Tavaly felhívta a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a következő évre vonatkozóan adják le 
véleményüket azzal kapcsolatosan, hogy tartanak-e rá igényt. Ezzel kapcsolatosan 1 lakos 
jelezte igényét.  
Minden elismerése azoknak a munkatársaknak, akik ebben tavaly részt vettek, és az 
előírtaknak megfelelően végezték a munkájukat.  
Elmondja azt is, hogy a közel 300 családból egy család jelzett vissza, hogy a következő évben 
is szüksége lenne a tűzifára, illetve elmondja azt, hogy voltak olyan személyek, akik bejöttek 
a fa összevágásakor, hogy neki nem a vékony fa, hanem a vastag kell, a másiknak csak 
egyenes kell, összedarabolva kell, tehát a munkatársak kaptak hideget, meleget.  
 
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az idei pályázatban a keményfa mellett van puhafa 
és lignit is. Véleménye szerint a kis háztartásokba sokkal több tüzelőanyag jutna puhafából 
vagy puhafa, illetve lignitből, ha például kályhával tüzelnek.  
 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy hasznosság szempontjából hasznosabb a puhafa, 
mint a keményfa. Szeretne javaslatokat kérni ezzel kapcsolatban, majd a Tisztelt képviselő-
testülettől. 
Elmondja, hogy idén is 100%-ban finanszírozza az állam a tűzifát, de nem finanszírozza a 
gépek karbantartását, a szállítási költségeket, illetve az ideszállítás díját sem. Ez a költség 
körülbelül fél millió forintos költség. És mivel jelenleg most puhafáról van szó, így az több 
fuvart jelentene. A képviselő-testület 800-900 ezer forint szállítási költséggel kalkuláljon a 
döntése meghozatalakor és mérlegelje ezt.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a Dalerd Zrt.-vel felvette a kapcsolatot, és ha úgy dönt a 
képviselő-testület többsége vagy a képviselő testület, hogy a tűzifára adjon be pályázatot az 
Önkormányzat, akkor csak puhafa áll rendelkezésre. Még egyszer kihangsúlyozza, hogy most 
erről nem kell dönteni a testületnek, Ő most azért vetette fel, hogy gondolkodhasson és 
mérlegelhessen a képviselő-testület. Azt szeretné kérni, hogy amikor aktuálissá válik, akkor 
döntsön a testület ezzel kapcsolatban.  
Megkérdezi, hogy van-e egyéb közérdekű bejelenteni való?  
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Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Felteszi a kérdés az óvoda megbízásából, hogy 
nincs-e valami megoldás a kóbor kutyákkal kapcsolatban, mert van, hogy bemennek az óvoda 
ajtajáig?  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nagyjából tudni a kört, hogy kiről van szó és tudni 
azt is persze, hogy bizonyos felnőttek után mennek a kutyák, és amikor számon kéri az ember, 
illetve közli vele, hogy zárt helyen kellene tartsa, illetve szabálysértést követ el, akkor nem az 
ő kutyája.  
Köszöni szépen a jelzést, a Jegyző Úr fog ebbe intézkedni.  
 
 
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Megkérdezi, hogy a következő testületi ülésen 
mikorra várható? 
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy a következő testületi ülés, mármint a 
soros, szeptember végén lesz reményei szerint.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A képviselő asszony több kérdést tesz fel. 
1. Megkérdezi, hogy az önkormányzati földek bérbeadásáról mikor születik döntés? Ezzel 
kapcsolatban elmondja, hogy a földek üresek, és a jövő évre vonatkozóan jó lenne tudni, hogy 
ki kap földet. Nagyon fontos dolognak tartja a gazdák szempontjából tekintve. A következő 
soros testületi ülés vagy egy rendkívüli ülés keretében erről döntést kellene hozni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy döntést fog hozni a képviselő-testület.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ahogy a Mária-telepre megyünk lefele, 
jobb oldalon nagy a nád, a házakig ér.  
2. Feltetszi a kérdést, hogy kit terhel annek a költsége, hogy a villanykarót áthelyezték a 
buszfordulónál?  
3. Elmondja, hogy a Monostori utcában, illetve ahol nyomott vezeték van megszakítót, 
biztosítót cseréltek és kiszámlázták az ott lakóknak, de ők ez nem kérték. Ezzel kapcsolatban 
az a kérdése, hogy kinek kell ezt kifizetni? A Démász azt mondta, hogy ne fizessék ki, utána 
járnak, mert ők sem tudják.  
4. Ménesi László előtt árok van kiásva a kövesút szélén egy ideje, és ugyanilyen van 
Czombos István mellett is, ott is régóta ki van ásva, de nem történik semmi. A kérdése a 
képviselő asszonynak az, hogy miért van így az óta is?  
5. Elmondja, hogy a korábbi felhívások ellenében nem 5-6 kamion érkezik a töltést 
megerősítő munkálatok munkálataihoz, hanem 8-10 kamion, betonnal megrakva. Megkérdezi, 
hogy felmérte-e valaki, hogy előtte milyen volt az út és utána milyen lesz?  Ki fogja azt 
helyreállítani?  
6. Következő kérdése, hogy mezőgazdasági munkára törvényileg közmunkásokat lehet-e 
igényelni?  
7. Elmondja, hogy az hír járja, hogy augusztus 29-én megszületett az a döntés, hogy kinek 
mennyi pénzt fizetnek vissza. Megkérdezi, hogy igaz-e ez a hír?  
8. Felteszi kérdésként, hogy az Önkormányzat kisbuszát ki kérheti el, ki vezetheti, bárhova el 
lehet-e menni vele, és kinek kell állnia ezeknek a költségeit?  
9. Utolsó kérdésként felteszi, hogy a doktornő gondolkozott-e rajta, hogy el tudja-e vállalni a 
két körzetet?  
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Dr. Orosz Éva képviselő: Válaszában elmondja, hogy természetesen elgondolkozott, de nem 
csak az Ő és a képviselő-testület döntésén múlik. A Hatóság/Hivatal engedélyeztetése az első, 
hiszen 2 praxisról van szó.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint, ha az Önkormányzattól vagy a 
testülettől függ, akkor minél hamarabb döntést kell hozni.  

 

Dr. Orosz Éva képviselő: Elmondja, hogy először az engedélyeztető szervhez kellene 
fordulni ez ügyben.  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület tárgyalta már. A lakosság 
szám is alacsony, így a praxis kettő felé osztása során kevés az a szám, ami egy orvosra jutna, 
így nem igazán van érdeklődés az orvosi praxis iránt. Igazából ez csak technikai jellegű 
dolog, mert ellátás nélkül nem marad senki sem, a doktor nő ellátja mindkét körzetet.  

Dr. Orosz Éva képviselő: Elsősorban az első lépést kell megtenni, hogy az engedélyt 
megkapjuk-e.  

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehetne-e az Önkormányzatnál a 
kerítést lebontani, ami csúnya vagy feljavítani azt?  

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Megkérdezi, hogy Fülöp Attila ami eszközöket 
tárol a járdán, nem lehetne-e máshol tárolni? Gyerekek használnák a gyalogjárdát, így viszont 
akadályozza a közlekedést.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ő majd beszél az érintettel ez ügyben.  

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés? Választ ad Mihályné 
Tóth Margit képviselő asszony kérdéseire.  

Az Önkormányzati földek bérbeadásával kapcsolatban elmondja, hogy azért hozzák létre a 
Szociális Szövetkezetet, hogy az Önkormányzati földeket a Szociális Szövetkezet keretében 
illetve mellett tudja hasznosítani az Önkormányzat. Ezzel kapcsolatban voltak már 
tárgyalások. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat a Szociális Szövetkezet miatt olyan 
termelésbe fog lépni, amihez szükségesek lesznek az Önkormányzati földek. Illetve úgy tudja, 
hogy a gazdák tudják azt, hogy ezeket a földeket az Önkormányzat szeretné munkálni a 
későbbiekben.  

A telepi náddal kapcsolatban fel fogja venni a kapcsolatot a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, és 
felkéri őket, hogy ha lehetőség és mód van, rá akkor vágják le.  

A villanykaró áthelyezése kapcsán elmondja, hogy minden elismerése a munkatársaié, hogy 
ilyen rövid időn belül el tudták ezt intézni, hiszen van olyan hely ahol egy villanykaró 
áthelyezés 18 hónapba került. Természetesen a pályázat részét képezte, tehát nem került az 
Önkormányzatnak a költségébe. 

Elmondja a Monostori utca nyomott vezeték ügyében, hogy ha a Démász nem tudja, hogy 
kinek kell állnia a költségét egy telefonbeszélgetés által, akkor azt sajnálja, de erről ilyenféle 
jelzést még csak most halott először a képviselő asszonytól. Természetesen utána fog járni az 
Önkormányzat és eljár az ügy érdekében.  

Megköszöni az árok bejelentését. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy már múlt héten jelezve 
lett a kivitelezőnek. 

A Dong-ér csatorna építéséhez az Önkormányzatnak semmi köze, hiszen a Vízügyhöz 
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tartozik. Így az Önkormányzatnak beleavatkozási és döntési joga nincs, viszont 
megvizsgálásra kerül az út ezen a szakaszon.  

Mezőgazdasági munkára az Önkormányzatnál úgy lehet, jelentkezi, hogy a mezőgazdasági 
vállalkozó bejön és elkéri az alkalmazottat, viszont a közfoglalkoztatottakat azért veszi fel az 
Önkormányzat, mert szükség van rájuk. Nem tudja, hogy lehet megoldani, de lehetőség van 
rá. Elmondja, hogy a mezőgazdasági vállalkozónak is van lehetősége arra, hogy bemenjen a 
Munkaügyi Központba és onnan bármennyi munkavállalót tud kérni a regisztráltak közül. 
Javasolja, hogy ez történjen meg.  

A visszafizetéssel kapcsolatban elmondja, hogy ha majd aktuális lesz, akkor természetesen 
majd tájékoztatja a képviselő-testületet.  

Önkormányzati busz, nem az Önkormányzaté, hanem a Kft-nek a kisbusza és van egy 
ügyvezető igazgatója és ő dönt minden esetben arról, hogy ki mikor, és milyen módon veheti 
igénybe.  

Orvosi praxisra való jelentkezéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem volt jelentkező.  

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő asszony kérdésére válaszolva, elmondja, hogy terve volt az 
Önkormányzatnak, hogy elbontásra kerül, illetve elmondja, hogy a deszkákat állandó jelleggel 
megrongálják, így most már nem kerül javításra.   

Kiegészítésképpen elmondja a visszafizetéssel kapcsolatban, hogy a képviselő-testület mindig 
elsődlegesen értesül ezzel kapcsolatban, és ha majd születik egy döntés a Víziközmű Társulat 
részéről, hogy mennyi pénz jár vissza a lakosságnak akkor arról elsősorban a képviselő-
testület fog értesülni és hoz egy határozatot ezzel kapcsolatban.  

Megkérdezi, hogy van-e még kérdés?  

Kecskeméti Józsefné képviselő: Megkérdezi az urnafallal kapcsolatban, hogy lesz-e belőle 
valami?  

 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy készül a pontos, méretarányos 
tervrajz. A következő soros testületi ülésre be fogja hozni.  

Megkérdezi, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Kérdés, kiegészíteni 
való nem hangzott el. Megköszöni a megjelenést a képviselő társaknak és a meghívott 
vendégeknek. Az ülést bezárja.  
 
 
   

K.m.f. 

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


