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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. szeptember 29. napján 
megtartott soros testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  

 
Meghívottak: Tóthné Kispál Ágnes   intézményvezető h. 
 Pinjung Emilné   intézményvezető 
    
      
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelés 
helyzetéről 
Előadó: Pinjung Emilné igazgató helyettes 

2) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás 
helyzetéről, különös tekintettel a tanévkezdés tapasztalataira 

      Előadó: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 

3) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről  
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

4) Előterjesztések 
 
5) Bejelentések, Interpellációk  

 
  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, illetve 
meghívott vendégeit. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Az írásos 
napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban változtatást jelent be. 
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdése, kiegészítenivaló, 
hozzászólás? 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjét. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat, azok sorrendjének felcserélésével 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

 

I. napirendi pont:  

Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelés 
helyzetéről 
Előadó: Pinjung Emilné igazgató helyettes 

 
Búza Zsolt polgármester: Felkéri Pinjung Emilné igazgató asszonyt egyben 
intézményvezetőt, hogy ha szeretné szóban kiegészíteni az írásos anyagot, akkor tegye meg. 
 
Pingjung Emilné intézményvezető: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megköszöni az 
eddigi együttműködést és szeretné kiemelni, hogy a Hivataltól bármilyen esetben készséges 
segítséget kap az Óvoda.   
A beszámoló és az értékelés három óvodáról szól, amely jó összehasonlítási alap. Úgy 
gondolja elég részletesen taglalta az elmúlt év eredményeit és az előttük álló feladatokat. Nem 
gondolja, hogy kiegészíteni való lenne, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az év beindult, a szülői értekezleteket megtartották, 
változást jelentettek a szülők felé a szempontból, hogy változott a törvény és a 3. évet betöltő 
gyermeknek kötelező az óvodába járás valamint felhívta a szülők figyelmét a rendszeres 
óvodába járásra. 
Köszöni szépen a szót.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Felteszi a kérdést az intézményvezető felé, a 
felzárkóztató programokkal kapcsolatban, hogy hány %-ban van kisebbségi az óvodában?  
 
Pingjung Emilné intézményvezető: Válaszában elmondja, hogy ilyet nem mérhetnek már.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy a létszám, hogyan fog alakulni a közeljövőben? 
 
Pinjung Emilné intézményvezető: Elmondja, hogy a létszám csökkenő. 74 gyermek volt 
tavaly, idén 67 gyermek. A három csoport meg van, 20-25 fő keretében.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy hány főnél van összevonás a csoportokban?  
 
Pinjung Emilné képviselő: Elmondja, hogy úgy számolják az óvónő és a gyereklétszámot, 
hogy 11 főre jut egy óvónő jelenleg, tehát 66 gyermekre jut hat óvónő.  
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Azt gondolja, hogy a halmozottan hátrányos gyerekeknek a létszáma stagnál. A sajátos 
nevelést igénylő gyermekek száma: 5 fő, a magatartászavaros és beilleszkedési zavaros 
gyerekek száma 12 fő.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Gratulál az Óvodának, hiszen nagyon sok mindennel 
foglalkoznak. Illetve minden elismerése, hogy ezt véghez tudják vinni, és kezelni tudják.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a részletes beszámolót, melyet 2011. óta 3 intézményről 
kapja a képviselő-testület. Úgy gondolja, hogy ilyen emberanyaggal ilyen eredményeket 
elérni példaértékű.  
Megköszöni az intézményvezetőnek az óvoda munkáját. Sok sikert kíván a későbbiekben és 
elmondja, hogy minden támogatást megad az Önkormányzat ahhoz, hogy jól működjön az 
Óvoda, mint ahogy most is támogatja azzal, hogy az Óvoda épületére fotovoltaikus rendszer 
fog épülni.  
Reméli, hogy meg fog valósulni, a közeljövőben a só szoba, nővér szoba, valamint az az 
öltöző és vizesblokk, ami a második ütembe tervezésre került.   
 
Pinjung Emilné intézményvezető: Egy mondattal szeretné kiegészíteni a mondandóját: 
májusban volt egy szakmai napja az Óvodának, több megyéből érkező óvónők látogattak el és 
csodálták az Óvodát, kiemelve a tornatermet, az óvoda külsejét.  
Megelégedettséggel mentek el.  
 
Búza Zsolt polgármester: Örül neki, hogy a jó hírt viszik országszerte. Köszöni szépen még 
egyszer a beszámolót.  
Elfogadásra javasolja, ha nincs más egyéb hozzászólás.  Kéri aki egyetért az első napirendi 
pont elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2014. évi óvodai nevelés 
helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta és jóváhagyólag 
elfogadja. 

  Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 
4)  Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6768 Baks, Rózsa u. 1. Pinjung Emilné igazgató helyettes 
 
II. napirendi pont:  

Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás 
helyzetéről, különös tekintettel a tanévkezdés tapasztalataira 
Előadó: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönti Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes asszonyt. 
Somogyiné Utasy Ibolya jelezte, hogy nem tud jelen lenni hivatalos elfoglaltsága miatt.  
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Átadja a szót Tóthné Kispál Ágnesnek.  
 
Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Elmondja, hogy részletes írásos beszámolót 
készített az Iskola. Nem gondolja, hogy ki tudná egészíteni valamivel is, viszont amennyiben 
ha kérdése van valakinek, szívesen válaszol. 
Meg szeretné köszönni az Önkormányzatnak, hogy az iskolaudvar rendbe lett téve és egy nem 
veszélyes udvar lett kialakítva a gyermekek számára, hiszen az ÁNTSZ felé ez egy évtizedes 
negatívum volt.  
Elmondja, hogy plusz egy embert volt kénytelen felvenni az Iskola, hiszen egyre nehezebb a 
dolga a tanároknak. Az új pedagógus Géczi Tímea, október elsejével teljes állásban lesz az 
Iskola alkalmazottja, valamint köszönetet mond azért, hogy az Iskola dolgozója lehetett 
Gémesné Kövecses Bettina is. 3 teljes állású pedagógus foglalkozik a tanulásban akadályozott 
gyerekekkel. A gyereklétszám emellett stagnál, tehát az Iskolánál nincsen olyan szintű 
gyereklétszám csökkenés, köszönhető ez a magántanulóknak, akiket viszont ide hoznak.  

Köszöni szépen a szót. Ha kérdés merül fel, szívesen és legjobb tudása szerint válaszol. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az 
elhangzottakkal valamint az írásos beszámolóval kapcsolatban?  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Olvasta, hogy az Ópusztaszeri Önkormányzat átvette 
illetve sokat segített az étkeztetésben.  
 
Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Elmondja, hogy a tavalyi évtől kezdve az 
Önkormányzatok nyersanyag normatívában nagyobb összeget tudnak lehívni, mint az 
Egyházi fenntartású intézmények, és emellett lehetőség van arra, hogy az étkeztetést 
visszavegye az Önkormányzat. Tavaly Ópusztaszer ezt meglépte. Ha végig gondolja 
mindenki, az a nyersanyag, amit az Iskola megkap az csak a nyersanyag normatíva és erre 
még 40%-ot rá kell számolni a rezsire, amelyet a közoktatási megállapodás alapján az 
Önkormányzatnak kell kifizetni, de ha az Önkormányzat nem fizeti ki, mert ő is szűkős 
költségvetéssel rendelkezik, akkor az intézménynek kell kifizetni, amely hatalmas terhet ró az 
Iskolára. Ópusztaszer levette ezt a terhet a vállunkról.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Továbbolvasva a beszámolót kiemeli, hogy Tömörkény, 
Baks és Pusztaszer nem igényelte.  
 
Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Elmondja, Baks esetében, hogy lemaradt az Iskola 
a pályázati lehetőségről, addigra már le volt zárva rendszer.   
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy sajnos van olyan eset is, amikor az a baj, hogy túl 
gyorsan dolgozunk.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy minden évben lehet igényelni? 
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem, ez volt az első év, amikor 
igényelni lehetett volna. Reméli, hogy a következő lehetőséget sikeresen meg tudja majd 
pályázni az Önkormányzat, ha indulni fog.  

Megkérdezi, hogy valóban úgy van-e, hogy az igazolatlan órák száma Baks esetében 150, míg 
máshol 1200 is lehet?  
 



 5 

Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Válaszában elmondja, hogy valóban így van egy 
baksi gyermek miatt. Ellene már rendőrségi feljelentés is van. A tanuló nem volt hajlandó 
iskolába járni, amíg a gyámügyi eljárás folyt, és amikor már rendőrségi ügyre került a sor, 
akkor kezdett el napi 4 órát maximum bejárni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az igazolatlan órák számát tekintve például más 
településen 0 az igazolatlan órák száma.  
 

Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Elmondja, hogy lehet arról beszélni, hogy ki az 
elfogadó és ki nem.  
 

Búza Zsolt polgármester: Örül annak, hogy elfogadó az iskola, és ő most csak a szubjektív 
véleményeket mondja el. 
Hozzáteszi, hogy az Egyházi intézményekről az jut eszébe, hogy a gyerekeknek sokkal több 
kötelezettségük lenne, a tanároknak pedig sokkal több joguk, mint ami most van, hiszen 
lassan már „fordítva ül az ember a lovon”. Reméli, hogy ez változni fog.  
Megkérdezi, hogy a 16 fő, aki érkezett, az azt jelenti, hogy más településről érkeznek? 
 

Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Válaszában elmondja, hogy nem mérik azt, hogy 
hány óvodás érkezik hozzájuk. Ők vagy év közben érkeztek vagy mentek el. A 16 érkezett 
főből vannak olyan gyermekek, akikkel máshol magatartásilag nem tudtak mit kezdeni, és 
nálunk úgy tűnik nem problémás a gyerek. Azt tudja mondani, hogy ő látja a javuló tendenciát 
magatartásügyileg, és ez köszönhető annak, hogy az iskola Egyházi, sokat jelent az is, hogy 
férfi tanárok is tanítanak.  
 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Szerinte a tanulmányi átlag nem olyan rossz a többiekhez 
képest.  
 

Tóthné Kispál Ágnes igazgatóhelyettes: Igen. Elmondja, hogy a továbbtanulási átlagokat 
ugyanúgy hozza az Iskola, mint más településeken.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megköszöni az összes iskolai dolgozónak a munkáját, és hogy 
ilyen odaadóan nevelik a gyerekeket a pedagógusok, és további sok sikert kíván. Megkérdezi, 
hogy van-e még kérdés? Kérdés a napirendi ponthoz nem hangzott el.  
Aki egyetért a napirendi ponttal, kéri kézfelemeléssel, jelezze.  
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai oktatás helyzetéről, 
különös tekintettel a tanévkezdés tapasztalatairól szóló beszámolóját 
megtárgyalta, és jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 



 6 

2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6768 Baks, Fő u. 82. Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 
 

 

III. 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: Az írásos anyagot annyival szeretné kiegészíteni, hogy záró 
ellenőrzés kapcsán ellenőrizték a szennyvizet. Az ellenőrzés során mindent rendbe találtak. 
Illetve a tegnapi nap folyamán ellenőrizték a nyílt csapadékvízelvezető-rendszer I. ütemét, 
ezzel kapcsolatban egy helyen volt gond, de természetesen ez a probléma a mai nappal már 
meg is szűnt. A jövő hónapban lesz a komplex-telep program záró rendezvénye, amely 
kapcsán ki fogja küldeni minden képviselő társának a meghívót, majd ezt követően kerül sor a 
Szociális Bérlakásoknak az átadása. Szóban ennyivel szerette volna kiegészíteni az írásos 
anyagot.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy előterjesztéseknél szeretne beszámolni a múltkori 
kérdésekkel kapcsolatosan.  

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, kiegészíteni való? Kérdés, kiegészíteni való nem hangzott el 
a napirendi ponttal kapcsolatban. Kéri, aki egyetért a polgármesteri beszámoló elfogadásával, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2015.(IX.29.)    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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IV. napirendi pont:  

Előterjesztések 
 

Búza Zsolt polgármester: Első előterjesztés a KEOP 1.1.1/C/13-0004 számú pályázat 
megvalósítása során felmért ÁFA visszafizetési kötelezettség finanszírozása. Az előterjesztést 
a jegyző úr fogja ismertetni. 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Köszöni a szót. Elmondja, hogy elsősorban szükség lenne egy 
döntésre a vonatkozásban, mert 2015. május 29-én tárgyalta ugyanezt az előterjesztést a 
képviselő-testület már, csak módosítás történne a határozati javaslatban. Az első döntése a 
képviselő testületnek az lenne, hogy a 77/2015.(V.29.) számú képviselő-testületi határozatot 
hatálytalanítja, ez egy önálló döntés lenne. A másik pedig, hogy az ÁFA kezességvállalásról 
határozatot kellene hozni. Fontos kiemelni, hogy lakosság számarányosan kerülne ez 
finanszírozásra. A számok változtak, tehát muszáj a májusban megalkotott határozatot 
hatályon kívül helyezni, és új határozatot elfogadni ennek vonatkozásában.  
 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Kezességi vállalási díjat illetve más egyebet se kell 
fizetni? 
 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy semmilyen költséget. A lényeg az, 
hogy mivel konzorciumba adták be az Önkormányzatok a pályázatot, a gesztor illetve az 
elnök lebonyolítja, ők intézik az ezzel kapcsolatos összes dolgot. És ahhoz hogy ezt ők le 
tudják bonyolítani, minden tag Önkormányzatnak határozatot kell hoznia. Tehát önerőt nem 
igényel, ez egy hitel, ami visszafizetésre fog majd kerülni. Megkérdezi, hogy van-e kérdése 
valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban? Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés nem 
hangzott el.  

Elmondja, hogy tehát először vissza kell vonni a 77/2015-ös számú határozatot. Kéri, aki 
ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 77/2015.(V.29.) 
határozatát visszavonja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

 

Búza Zsolt polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki az előbb ismertetett 
előterjesztéssel egyetért és támogatja, kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
115/2015.(IX.29.)    határozat 

A Képviselő Testület megtárgyalta a „Döntés a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA 
fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges kölcsönszerződés módosításáról a 
kezességvállalás megtételéről” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:  

 

1. Baks Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. 
pályázatának megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására 
vonatkozó kölcsönszerzés keretösszege 460.000.000-Ft. 
 
2. Képviselő Testület jóváhagyja, hogy Baks Községi Önkormányzat, 
mint a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 
tagönkormányzata feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kezességet 
vállaljon 2015. december 31-ig, hitel meghosszabbítására vonatkozó 
kormányzati engedély megléte esetén 2016. április 29-ig a Dél-alföldi 
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. 
pályázatának megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség 
finanszírozásához szükséges 460.000.000-Ft hitelösszegre módosított 
rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az Önkormányzat 
kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi Társulási 
tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt. 
 
3. Baks Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hitel 
felvételének költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában 
viselik. 
 
4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács 
tagönkormányzataként Baks Községi Önkormányzat elfogadja, hogy 
bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. 
Ezt követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi 
tagtól. A követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került 
felosztásra, melyet a Tanács határozatával elfogad. 
 
5. Képviselő Testület a 0,9%/év/ beruházási arány kezességvállalási díjra 
vonatkozó Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Tanács 81/2015.(09.04.) TT. számú határozatával elfogadott 
megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
6. Baks Községi Önkormányzat elfogadja, hogy a kezességvállalási díj 
tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok 
figyelembevételével történik.   
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés a Dél-alföldi Regionális 
Környezetgazdálkodási Társulás, Társulási Megállapodás módosítása. Tulajdonképpen arról 
van szó, hogy most lett aktualizálva. Ami azt jelenti, hogy 2014-ben a helyhatósági 
választások tekintetében most aktualizálódott a változásokkal együtt és ezt kell a képviselő-
testületnek tudomásul vennie. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése? 
Kérdés nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban. Kéri, hogy aki egyetért a 
megállapodás módosítás elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 

 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a Dél-
alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási 
Megállapodásának módosítása című előterjesztést és úgy határozott, 
hogy a Társulás 120/2015.(IX.22.) határozatával megegyezően 
jóváhagyja a Társulási Megállapodásban eszközölt módosításokat. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Dél- alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (6762 

Sándorfalva, Szabadság tér 1.) 
4) Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Szociális tűzifa. Megkérdezi a 
képviselő társaitól, hogy megkapták-e az anyagot?   
 
A képviselő-testület tagjai megkapták.   

Elmondja, hogy két fajta variáció van a szociális tűzifapályázat igénylése kapcsán, valamint 
hozzáteszi, hogy 228 fő igényelheti meg. 

 

 Dr. Faragó Péter m.b. jegyző:  Elmondja, hogy három hónapos lakásfenntartási 
támogatásban részesülők átlagát kell venni, és azt kell felszorozni 3m3-el. Az írásos anyagban 
van egy „A” és egy „B” verzió. Az egyik határozat a maximumot tartalmazza 684 m3-et, ez a 
maximum, amit az igénylés alapján kapni lehet. A másik pedig egy javaslat, amely kevesebb 
m3-el számol.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ez a 228 fő, amit említett a 
Polgármester úr, le van-e írva valahova? 

 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy aki igényelhet és meg is kapja, az az 
aki a lakásfenntartási támogatást igénybe veszi. Számításunk szerint 225 fő volt, de az 
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Államkincstár szólt, hogy nem 225, hanem 228 főt érint. A pályázattal kapcsolatban 2 féle 
lehetőséget vázoltunk a képviselő-testület felé, egyik a maximum a másik pedig az 1m3-es 
lehetőség.  

Elmondja, hogy amit lát a képviselő-testület, nézve a tavalyit, az az hogy az önerő költsége 
289 ezer forintba kerülne, ami azt jeleneti, hogy a 228m3-hez hozzá kell tenni 1270 forintot. 
Az önerőhöz jönne még a szállítási díj, aminek a költségét még nem lehet tudni. Tavaly 637 
ezer forintba került a szállítási költség a 233m3-et tekintve, így is, hogy a legolcsóbb szállító 
került kiválasztásra.  A mostani esetben a szállító nem tudta megmondani, hogy honnan lesz a 
fa szállítva. Véleménye szerint ez a minimum szállítási költség, amivel idén is számolnia kell 
az Önkormányzatnak plusz az önerő. Ez az jelenti, hogyha 228 m3-el számol az 
Önkormányzat idén szociális tűzifával kapcsolatban, akkor az körülbelül 950 ezer forintjába 
kerül. Hangsúlyozza, hogy a szállítási költség még lehet magasabb összeg is, hiszen ez nem 
fix, a tavalyi év vonatkozásában lett kiszámolva egy körülbelüli érték.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy nem lehetne-e saját járművel, 
traktorral, saját erőből megoldani?  

 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy minimum 2 hónap lenne legalább, és 
10-15 ember dolgozna vele folyamatosan. 5m3-vel számolva körülbelül 40 fuvar lenne. 
Véleménye szerint megoldható lenne, hogy saját traktorral legyen szállítva, de miután vége 
lenne, a traktornak egy teljes felújításra lenne szüksége. 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy nem biztos, hogy azon a héten, lehet, hogy 
egy hét kiesik. Tehát ilyenek előfordulhatnak a szállítás kapcsán. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Úgy tudja, hogy amit egy Önkormányzat megigényel, elő 
van készítve. 

 

Búza Zsolt polgármester: Nem így van, tavaly is két helyről hozták a tűzifát. Elmondja, 
hogy egy dolgot kell mérlegelni, mégpedig azt, hogy ez a pénz nagy valószínűséggel a jövő 
évi költségvetést érintené.  

Javasolja, hogy fogadja el az Önkormányzat ezt a 228 m3 lágylombos tűzifára vonatkozó 
döntést, illetve határozati javaslatot, és aláírásra kerülne a szerződés, de ezek után is van 
lehetőség még visszamondani, de ha-és amennyiben megnyerné az Önkormányzat a kétszer 8 
millió forintot, akkor ki lehet tisztázni.  

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy szerződést követően, 10 napon belül a 
rendeletet meg kell alkotni.  

 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy idén úgy szól a pályázat, hogy nem kötelező 
összevágni háromba és nem kötelező kiszállítani.  
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Vagy mégis, jegyző úr?   

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: A pályázati kiírás tartalmazza, hogy a szállításról az 
Önkormányzatnak kell gondoskodnia.  

 

Búza Zsolt polgármester: Az ideszállításról? 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Válaszában elmondja, hogy nem, a rászorulókhoz való 
eljuttatásról is, de ha valaki el szeretné vinni, annak semmi akadálya. Úgy emlékszik tavaly is 
volt olyan, aki nyilatkozott arról, hogy megoldja saját terhére a tűzifa elszállítását, és elvitte.  

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy mi lenne akkor a javaslata a képviselő-
testületnek?  
 

Mihályné Tóth Margit: Ő szerinte pályázzon többre az Önkormányzat. 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Kiegészítésképpen elmondja, hogy ők is mind a két 
településsel pályáznak folyamatosan, de soha nem kapnak annyit, amennyit megigényeltek. 
Ha megnyeri az Önkormányzat és megvan a mennyiség is, akkor kell elgondolkodni azon, 
hogy melyik az a kör, aki igényelheti a támogatást.  
 

Búza Zsolt polgármester: A javaslat, hogy 228 m3-re adja be a pályázatot az Önkormányzat, 
kéri, aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény 
nyújt be a belügyminiszter Magyarország 2015. évi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím 
szerint települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú részesülőtől 
ellenszolgáltatás nem kér. 
A szállítási költség az önkormányzatot terheli. 
 
Igényelt mennyiség: 228 m3 lágylombos tűzifa 
Vállalt önerő összege: 289.560,- Ft 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
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1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ Baks Községi Önkormányzat polgármestere 
4./ Boriné Dóka Erika pénzügyi ügyintéző 
5./ Kócsó Mihályné ig. és szociális ügyintéző 
6./ Irattár 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtárral kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása. Átadja a szót a Jegyző 
úrnak.  
 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Köszöni a szót. Elmondja, hogy lehetőség nyílik október 15-
ig arra, hogy együttműködési megállapodást kössön az Önkormányzat a Somogyi Károly 
Városi és Megyei Könyvtárral. Ez szakmailag és gazdaságilag is jobb. Ha csatlakozik az 
Önkormányzat a rendszerhez, akkor a Somogyi Könyvtáron keresztül a Megyei Könyvtár 
többlet-normatívát tud igényelni, amit a csatlakozott települések könyvtárainak tudnak 
továbbítani, illetve szétosztani gyűjtemény vagy egyéb formában. A szerződés támogatottsága 
esetén a lakosság arányos normatívát ugyanúgy megkapja a község, viszont az 
állománygyarapításról, infrastrukturális fejlesztésekről, melyek a könyvtárfunkciókhoz 
kapcsolódnak, nem kell gondoskodni.  
2016. januárjától élne a szerződés. A kolleganő, akivel egyeztettünk ezzel kapcsolatosan, 
tájékoztatott arról, hogy november-decemberbe lejönnének és egyeztetnének a könyvtárossal, 
illetve a település vezetésével a vonatkozásban, hogy a támogatás összegét kiadványokra vagy 
infrastrukturális fejlesztésre használná-e fel a település. Kiegészítésképpen elmondja, hogy 
Tömörkény már 2 éve benne van ebbe a programba, és látja, hogy milyen minőségű 
könyveket tud biztosítani a könyvtár részére. Úgy gondolja, hogy célszerű lenne támogatni ezt 
a szerződést. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a szóbeli kiegészítést.  

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Hozzáteszi, hogy ezt a szerződést bármikor meg lehet 
szüntetni.  

 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a normatívát csak arra tudja lehívni az 
Önkormányzat, amit el is lát. Megkérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a 
határozat elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Somogyi 
Károly Városi és Megyei Könyvtárral kötendő együttműködési és 
támogatási szerződést. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
A határozatról értesítést kapnak:  
1. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
2. Baks Községi Könyvtár 
3. Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer. Elmondja, hogy a 
táblázatból is leolvasható, hogy „A” és „B” kategóriát lehetet igényelni, de az utóbbi években 
már „B” kategóriát nem igényelt senki. Az „A” kategóriában meghatározott összeg 5000 
helyett már 3000 forint volt és ez legutóbb 120 ezer forint/évet jelentett. Kéri a képviselő-
testületet, hogy tegyenek javaslatot arra, hogy pályázzon-e az Önkormányzat a Bursa-ra.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy négyen pályáznak majd összesen?  
 
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem, ez 2014-es kimutatás és most a 
2016-os évre pályázik az Önkormányzat. Véleménye szerint 3-5 pályázat biztosan érkezni fog 
a mostani ösztöndíjrendszerhez. Hozzáteszi, hogy ez egy önként vállalt feladat, amely 
körülbelül 120 ezer forintot jelentene.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Úgy gondolja, hogy mivel eddig is támogatta az 
Önkormányzat, ezután is ki fogja bírni.  
 
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más javaslat az előterjesztéssel 
kapcsolatban? Más egyéb javaslat nem hangzott el.  
Úgy gondolja ő is, hogyha eddig kibírta az Önkormányzat, most is kifogja, javasolja, hogy 
fogadja el a képviselő-testület. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
119/2015.(IX.29.)    határozat 

A képviselő-testület foglalkozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett 
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer 
2016. évi fordulójához történő csatlakozás kérdésével, és úgy dönt, hogy 
ahhoz az Általános szerződési feltételeket elfogadva csatlakozik.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat 
aláírására.  
 
Határidő: 2015. október 01. 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak:  
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága 
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Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága 
1054 Budapest, Alkotmány u. 25. 

3.) Ormándiné Kócsó Anikó gazd. ea.  
4.) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy lenne kettő előterjesztése. Az egyik egy 
elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozattétel, három Baksi terület vonatkozásában. 
Ismerteti a területeket: 081/10, 081/12, és 048/7 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában 
elővásárlási jog nyilatkozat kérése. Ezen ingatlanok ajánlott vételára 28 millió forint. A 
képviselő-testületnek nyilatkoznia kell, hogy él-e elővásárlási jogával, amely törvényen 
alapul.  
Elmondja, hogy az állásfoglalást ki kell függeszteni 5 napra majd ezt követően a személyesen 
ismert személyeknek meg kell küldeni tértivevényes levéllel, azzal a felhívással, hogy a 
kézhezvételtől számított 5 napon belül kifogást terjeszthetnek elő a képviselő-testület felé, 
hogy ha az állásfoglalással nem értenek egyet. A képviselő-testület a beérkezéstől számított 
15 napon belül zárt ülésen tárgyalja az adott ügyet. 
 
Búza Zsolt polgármester: Úgy gondolja, hogy tőkehiány miatt nem él az Önkormányzat a 
törvény által biztosított elővásárlási jogával. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
120/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
Juhász, Császár, Csvila Ügyvédi Iroda megkeresését a 081/10., 
081/12., 048/7., hrsz.-ú ingatlanok vonatkozásában és úgy döntött, 
hogy nem él a törvény által biztosított elővásárlási jogával. 
 

Búza Zsolt polgármester: A másik előterjesztést szintén a Jegyző úr fogja ismertetetni 
szóban..  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Apró Zsolt gondnoka Fülöp Lászlóné méltányossági kérelmet 
terjesztett elő a vonatkozásban, hogy az Önkormányzat engedjen el 30.000 forint megfizetését 
idegen bevételek jogcímen előírt tartozása vonatkozásában. Javasolja, hogy az Önkormányzat 
ne engedje el. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy köztartozásról van szó? 
 
 
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Válaszában elmondja, hogy igen, köztartozásról van szó. 
 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a Jegyző úr javaslatát, kéri aki egyetért vele 
kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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121/2015.(IX.29.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete nem támogatja 
Fülöp Lászlóné hivatásos gondnok méltányossági kérelmét, melyet 
Apró Zsolt (6760 Kistelek, lakcím nélküli lakos; levelezési címe: 
6760 Kistelek, Árpád u. 3.) idegen bevételek jogcímen előírt 
tartozása vonatkozásában kért. 

 

Búza Zsolt polgármester: A legutóbbi testületi ülésen felmerülő kérdésekre válaszol. Ezzel 
kapcsolatban elmondja, hogy ha ilyen van, akkor nem kell megvárni a testületi ülést, 
telefonon valamint személyesen is meg lehet beszélni, hogy ne szaporodjon ennyire fel a 
kérdések sokasága.  

Az önkormányzati földek bérbeadása már megbeszélésre került.  

A Kiskunsági Nemzeti Park esetében a telepi nád ügyével kapcsolatban elmondja, hogy 
folyamatban van.  

A villanykaró áthelyezésének problémája megoldódott.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Felteszi a kérdést a Polgármester úr felé a telepi náddal 
kapcsolatban, hogy ő is látja-e mi a helyzet?  
 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy természetesen tudja, volt lent.  

 

A Monostori utca nyomott vezetékkel kapcsolatban, még nem tudja az Önkormányzat, hogy mi 
lehet a megoldás, folyamatban van.  Úgy gondolja, hogy képviselő-testület annak idején azt 
mondta, hogy ne érje hátrányos helyzet azokat az embereket ahol ez az elektromos bekötés 
készül és ennek vonatkozásában a Víziközmű minden felmerülő költsége  átvállal.  
 

A Békés Drén egyik emberével a mai nap folyamán lent volt terepen, és valóban meg van 
süllyedve, illetve le vannak töredezve az útnak a széle, ezzel kapcsolatban fényképek készültek. 
A vállalkozó elismerte, és erről egy feljegyzés készült, írásban tartja vele a kapcsolatot.   
Körülbelül 3 hét múlva fognak levonulni és ezt követően helyre fogják állítani.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Hozzáteszi, hogy ha addig az aszfalt kibírja.  

 

Búza Zsolt polgármester: Véleménye szerint ki fogja, de ha nem így lesz, azt is helyre fogja 
állítani a Békés Drén.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy nekik ilyenkor kell fizetniük iparűzési 
adót? 

 

Búza Zsolt polgármester: Ha a munkálatok a 180 napot nem haladják meg, akkor 5000 
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forint iparűzési adót kell fizetnie a vállalatnak, de erre pontos választ fog adni a következő 
testületi ülésen.  
Elmondja, hogy jó bevételt produkálnak a Bárka Szállónak, valamint ezután újra ki kell, 
festeti a Szállót, hiszen az emberek azért ennyi idő után lelakják.  

2015. október 03-án Ópusztaszerre jön Kövér László Emlékmű-átadásra. Ennek kapcsán lesz 
a III. számú választókörzet településeinek egy kiállítása (kis asztal, kóstoltatás). 
Tulajdonképpen egy asztalt kellene kidíszíteni a településre jellemező dolgokkal, valamint 
kínálni például bort, pálinkát, szörpöt. Ő halchipsre gondolt, mert az hidegen is jó és közel 
van a település a Tiszához és a címerbe is benne van, valamint sör kifli,  amit Erzsike csinálna 
meg. Megkérdezi, hogy van-e javaslat, vagy a képviselő-testület rá bízza a döntést? A 
javaslatokat várja, hogy esetleg mi lenne még az, amit vigyen magával a település.  

 

Elmondja, hogy először is összehasonlításképpen megnézte az Önkormányzat rendeletét, 
hogy mennyibe került itt és mennyibe kerül más településen a sírhely. Bakson a sírhely 10 
ezer forint, máshol 25 ezer forint, az urnafal Bakson 40 ezer forint 25 évre, míg más 
településen 10 évre 35 ezer forint. Az újraváltás díja az alapdíj 50%-a. A ravatal használati 
díja: halott hűtés díja 3000 forint/nap, a ravatalozó díja 3000 forint/nap, míg más 
településeken körülbelül 20 ezer forint, ami Bakson 6000.  

A rendeletet szeretné, hogy ha a legközelebbi soros testületi ülés előtt a Pénzügyi Bizottság 
felülvizsgálná és megvitatná, mert úgy gondolja, hogy ezeket, a díjakat aktualizálni kellene.  
 

Elmondja, hogy utána nézett az urnafalnak, és a következőképpen lehet megoldani, de 
kihangsúlyozza, hogy ezek csak tervek, egyik másik temetőbe készült urnafal-tervezet. 
Különféleképpen lehet elhelyezni őket, lehet úgy is például, hogy egyik kicsit előrébb van, 
mint a másik. Baks tekintetében 2 féle variáció lehetséges. Az egyik, hogy az urnafal nem 
rögtön a fal mellé kerül elhelyezésre, hanem a járda elhagyásával van odarakva, három. A 
másik tervezet szerint pedig az urnafal rá van rakva a falra, rögtön ott van a fal mellett. 15 db 
van egy ilyen blokkba. Az „B” verzió az olcsóbb, ahol a tervezet szerint az urnafal a falra van 
rakva.   

Megkérdezi, az urnafallal kapcsolatban, hogy hány 2-es és 1-es legyen? Illetve elmondja, 
hogy ez már csak jövőre tavasszal fog aktualizálódni, ez még csak tervezet és a jövő évi 
költségvetést fogja érinteni. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint kettő 2-es elég.  

 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy hova? 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: A tervezőnek kellene megmondani. 

 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Elmondja, hogy a tervező is ezt kérdezi.  

 

Búza Zsolt polgármester: Összegzi akkor a javaslat alapján, hogy a falra elhelyezkedőt 
támogatja a képviselő-testület, 11 db 1-es és 2 db 2-es blokk legyen. 
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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 


