
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. március 26. 

napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

Meghívottak:  Szitár Ferenc  Kisteleki Rendőrkapitányság vez. 

 Somogyiné Utasi Ibolya iskola igazgató 

 Kovács Krisztián ÖNO vezető 

 Dr. Herczeg Lajos háziorvos 

 Herpai Mihály Baksi Horgászegyesület elnöke 

 Kátai-Benedek József Vagyonnyilatkozat kezelő és 

Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

Bizottság elnöke 

                   

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, 

megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes. 

Mielőtt felsorolnám a napirendi pontokat, átadnám a szót a dr. Herceg Lajosnak, 

aki egy bejelentéssel érkezett hozzánk. 

Dr. Herczeg Lajos: Egyszer voltam testületi ülésen akkor, amikor ide jöttem, 

most pedig az elmenetelemet szeretném jelezni. Ez év május 31-étől befejezem az 

itteni munkámat, máshol fogom folytatni az orvosi pályafutásomat. Családi 

problémáim miatt haza kell, hogy költözzek. Jeleztem már a Polgármester úrnak 

pár nappal ezelőtt, illetve a doktornőnek, a Tisztifőorvosi Hivatal felé. Szeretném 

ezt írásban is benyújtani, mellékeltem egy lemondó nyilatkozatot, bár tudom, hogy 

a személyes jog az személyes jog. De hogyha jelentkezik valaki, akkor 

könnyebben át tudja venni a feladatot. Én ebből nem szeretnék jövedelmet 

szerezni. Vagy, ha úgy gondolják a két praxis összevonásában is lehet 

gondolkodni. Egyrészt a személyes ok miatt döntöttem így, másrészt ilyen kis 

kártyaszámmal nem rentábilis egy praxist fenntartani. 3 éve havi 300 órát dolgozok 

és nem bírom már én sem, nem szeretném az ellátás minőségét veszélyeztetni. 
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Búza Zsolt polgármester: Valóban így van, a doktor úr pár nappal ezelőtt 

bejelentette már nekem, de szerette volna  képviselő-testületnek ő jelezni. Nagyon 

sajnálom, hogy így alakult, de ahogyan a doktor úr is elmondta családi problémák 

állnak a háttérben. Azt gondolom nagylelkű ajánlatot tett a praxis jog 

lemondásával, bár úgy tudom még így is fél évig élni fog. Köszönjük a korrekt 

bejelentést, amely időben történt.  Az kárpótol minket, hogy jól érezte nálunk 

magát és nem valamilyen atrocitás miatt kell elbúcsúznunk egymástól. A 

képviselő-testületnek most az a feladata, hogy tudomásul vegye ezt a döntést és 

gondoskodjon a betegek megfelelő ellátásáról. 

 

Dr. Herczeg Lajos: Még egy dolgot szeretnék elmondani. Mielőtt elkezdődik a 

helyettesítés le kellene ülni az asszisztens nővel is megbeszélni, ugyanis ő nyugdíj 

mellett dolgozik most, hogy milyen keretek között lesz a folytatás. Nagy 

valószínűséggel a céget is megszüntetjük, ami ezt a praxis működteti, amiben 

résztulajdonos vagyok. Dr. Nagy Zsolt tulajdonos társammal és veled Polgármester 

úr leülünk ezt megbeszélni. Az elfogadó határozatról kérnék egy kivonatot e-mail-

ben, az ügyintézés miatt szükségem lesz rá. Köszönöm az eddigi együttműködést. 

 

Búza Zsolt polgármester: Mi is köszönjük szépen doktor úr.  

Ismertetném a napirendi pontokat, polgármesteri beszámoló az első napirendi pont, 

majd a Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója, majd harmadik napirendi pont a 

Gondozási Központ 2013. évi szakmai beszámolója, Vincze László országgyűlési 

képviselő beszámolója, további előterjesztések majd hatodik napi rendi pont 

bejelentések, interpellációk. Itt szeretném megragadni az alkalmat és felkérni Dr. 

Elekes Petra jegyző asszonyt, hogy a doktor úr elfogadó nyilatkozatát hozzuk meg. 

 

Napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? 

Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

41/2014. (III. 26.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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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: Akkor rá is térnék az első napirendi pontra, részletes 

beszámolót készítettem, szeretném megkérdezni, hogy a beszámolóval 

kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

42/2014. (III. 26.)    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 elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

 

II. napirendi pont: 

Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolója 

Ea.: Szitár Ferenc kapitány 

 

Búza Zsolt polgármester: Rátérünk a második napirendi pontra a Kisteleki 

Rendőrkapitányság beszámolójára. Tisztelettel köszöntöm körünkben megjelent 

kapitány urat és felkérem, hogy beszámolóját megtartsa. 

 

Szitár Ferenc kapitány: Köszönöm szépen polgármester úr. Megtisztelő Bakson 

lenni immár 2. alkalommal, hogy beszámolómat megtegyem jogszabályi 

kötelezettségem alapján. Azt gondolom az állandósághoz és a folytonossághoz 

nem csak orvosi ellátás kell hozzátartozzon, hanem a rendőri munka is. 

 

Jelen állás szerint a járás utolsó önkormányzati beszámolóját kell, hogy 

megejtsem. 
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Munkavégzés értékelés alapjául szolgált a BM ORFK és a CSMRFK értékelése a 

szakmai prioritások követése. 

 

Főkapitányunk 21 pontban határozta meg, hogy mit kell tennünk 2013-ban, én 

magam 14 pontban.  

Próbálom megismertetni azt a rendőri munkát, ami ahhoz szükséges, hogy 

megértésék, hogy a rendőr mit, miért tesz illetve a prevenció előtérbe helyezésnél 

pedig a bűnügyi térkép, bűnügyi helyzetkép az a kép, ami megmutatja, hogy jó 

volt-e a prevenciós tevékenység, vagy nem volt jó. A községben mindenki 

hozzátette a maga szegmensét. 

 

Az értékelés alapját képezte belügyminiszter úrnál november 30.ig  kitöltésre 

kerülő önkormányzati értékelési eredmény. Országosan 4 egész átlaggal bírt a 

rendőrség tekintetében, Csongrád megyében 4,4-es átlaggal, baksi értékelés kerek 

4egészes átlaggal. Én az országos átlaggal nem vagyok elégedett úgy, hogy ez 

ügyben van tennivaló, a baksi értékelés ugyannyi lett. Vannak olyan szegmensei, 

amiben biztosan a körzeti megbízottaknak ott kellett volna lenniük, ilyen eset 

például a Csengelei eset, amely során biztosan elbeszéltünk egymás mellett. 

Csongrád megyében a kapitányságok rangsorában a Kisteleki Főkapitányságnál 

csak Csongrád volt eredményesebb, tehát nem kell szégyenkeznünk. 

 

Település besorolása veszélyeztetettségi besorolásba normál. Krízis helyzet nem 

történt, én azt gondolom ez jó, és a jövőben is ezt követjük. 

Prioritásként határoztam meg, hogy hogyan néz ki a rendőr, hogyan viselkedik, 

hogyan intézkedik.  Polgármester úr, tisztelt képviselő-testület jelentem ezen 

projekt olyan mértékű elfogadottságra tett szert hogy a megyei rendőr 

főkapitányságok részére külön prezentációt kellett tartanom. 

Kiemelt feladatok között én a szubjektív biztonságérzetet befolyásoló 

bűncselekményeket szeretném kiemelni az összes többi mellett. 

Közterületen elkövetett bűncselekmények, betörések, lopások fordultak elő, ezekre 

kellett odafigyelnünk, melyek döntően befolyásolják a mindennapjainkat. 

Szeretném jelenteni, hogy a Belügyminisztérium küldte ki a szakmai 

mérőszámokat, nem mi találtuk ki, az összes adat ami a beszámolóban van a 

belügyminisztériumból jött, a főkapitányság szűrőjén átment. 

Nem tiszteletlenségből nem írtam olyan bő beszámolót, mint tavaly, hanem mert 

meghatározták paxítivan mit kell tartalmaznia a beszámolónak. 

Megelőzés, prevenció, a regisztrált bűncselekménnyel kapcsolatban ez a számadat, 

amely megmutatja, hogy sikerült-e megelőzni a bűncselekményeket. : 367 a 

járásban,12300 bűncselekmény volt Csongrád megyében, 40 Bakson. Ez 5év óta a 

legjobb eredmény, először sikerült a járásban 400 alá vinni. Csökkenés mutatkozik 

meg az összbűncselekmény számban. 
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A jogszabályokat úgy alkalmaztuk, hogy kérdés nem fér hozzá, adott 

bűncselekmény kategóriában megvalósul, vagy nem valósult meg. 

A bűnügyi ponttérkép vonatkozásában Baks 365 napos fertőzöttsége mutatja, ez 

egy nyilvános adat. 

Rongálás Baks területén 1 alkalommal történt az elmúlt évben. Meg kell 

akadályoznunk, hogy a közterületeinket, utakat, tereinket megrongálják. 

Külön figyelmet fordítunk a halottak napjára és a temetők biztonságára. 

Közterületen elkövetett bűncselekmények 5 év óta először sikerült 100 alá 

csökkenteni, ez mutatja meg, hogy milyen a közterületi rendőri jelenlét. 

Lopások: 5 év óta először sikerült 150 alá csökkenteni, 142-re csökkent. 

Terménylopás érintette Baksot is, amelyet nehéz nyílt rendőri erővel 

megakadályozni. 

Rablások számának aránya érintette egy esetben Baksot is, amely során komoly 

eljárást kellett indítani. 5 év óta, illetve 2év óta 0 ez a szám. 30 sérüléses baleset 

volt, ebből 15 súlyos és 15 könnyű sérüléssel járt Csongrád megyében. 

Lovas járőrök, gyalogos rendőrök voltak jelen a településen, elmentek még 

Ópusztaszer alá, ahol elszabadult lovakat fogtak be, közlekedési baleseteket 

megelőzve. 

Tevékenységirányítás ez az a központ, amit Szegeden felállítottak. A 112-es 

segélyhívásra a hívások ide érkeznek be. Ez egy komplex feladatot von magával. 

100*100 programban országos rendőr főkapitány felajánlásával, Lukács dandár 

tábornok felajánlásával és az én előterjesztésemmel egy Volkswagen gépkocsit 

tudtuk a baksi polgárőrök számára adományozni használatba, innen is látszik 

mennyire jó az együttműködés. 

Szeretném jelenteni a tisztelt képviselő-testületnek, hogy jövő hónap 26.-val 

elindítok egy kerékpár regisztrációs programot. 

A gyermekrajzpályázaton nagy örömömre baksi kislány lett az első helyezett, 

személyesen jöttem ki az iskolába s adtam át az emléktárgyat, illetve a tanárnőnek 

a bögrét. 

Köszönet mindenkinek, legfőképpen az Önkormányzatnak mindahhoz a 

támogatáshoz, amit nyújtottak a rendőrőrs működéséhez. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, polgármester úr befejeztem, kérdéseire nagy 

tisztelettel válaszolok. 
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Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen a tartalmas és figyelemfelkeltő 

beszámolót. Azt szeretném megkérdezni a tisztelt jelenlévőktől, képviselő 

társaimtól, hogy az elhangzottakhoz van-e kiegészítendő dolog. 

Kovács Gábor képviselő: Mária-telepen mikor lesz gyalogos rendőr? 

Szitár Ferenc kapitány: Jelenleg is van gyalogos rendőri jelenlét a településen. 

Kovács Krisztián intézményvezető: A tavalyi év során idősek számára ajtóéket 

osztottunk. Kaphatnánk-e többet? 

Szitár Ferenc kapitány: Ismét elindult a program. 30-50 db között Baks is fog 

kapni.  

Kecskeméti Józsefné képviselő: Szeretnék én is kapni belőle. Van 2 csoportom, 

mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok. 

Szitár Ferenc kapitány: Intézkedni fogok. 

Búza Zsolt polgármester: Egyéb hozzászólás? 

Szeretnék én is pár szót mondani.  

Valóban nem először hallom a beszámolót, de mindig találok benne újdonságot. 

Ajtóékkel kapcsolatban szeretnénk megköszönni, hogy ennyit is kaptunk. A 

kapitány úr előtt még ennyit sem kaptunk. 

Amióta a kapitány úr vezeti a Rendőrséget nagyobb az emberek biztonság érzete. 

Ha nem is lesznek jobb eredmények, de tartják ezt a szintet, mi akkor is meg 

leszünk elégedve. 

A Kisteleki Kapitányság nem csak erkölcsileg illetve jelenlétével hanem 

eszközökkel, szolgáltatásokkal, mint pl. a Lovasrendőrség, négykerekű gépjármű, 

ami nagy előnyt jelent a Polgárőrség számára. Csak dicsérni tudom a Kisteleki 

Kapitányság munkáját. 

Hiszem, hogy ez a jó együttműködés továbbra is megmarad.  

Köszönöm magam és a képviselő-testület nevében a kapitány úrnak a 

beszámolóját és eddigi munkáját. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

43/2014. (III. 26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta  a Kisteleki Rendőrkapitányság 2013. 

évi tevékenységéről szóló beszámolót és úgy 

határozott, hogy azt elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

 

1.)Búza Zsolt polgármester 

2.)Dr. Elekes Petra jegyző 

3.)Szitár Ferenc r. alezredes  

(Kisteleki Rendőrkapitányság – 6760 Kistelek, 

Petőfi u. 2.) 

 

III. napirendi pont:  

Gondozási Központ beszámolója 

Ea.: Kovács Krisztián intézményvezető 

Búza Zsolt polgármester: A következő napirendi pont Gondozási Központ 

beszámolója. Megkaptuk az írásos anyagot. Én tisztelettel átadnám a szót a 

Gondozási központ vezetőjének. 

Kovács Krisztián intézményvezető: Köszönöm. 

Kormányrendeletek, helyi rendeletek szerint működünk. 2009 óta, amikor 

átvettem a GK vezetését, akkor feladatként tűztem ki, hogy a GK szubjektív és 

objektív megítélését javítsam, mert úgy gondoltam, hogy ez fontos. 

Nyers számadatokról nem beszélnék, inkább a programokról. 

Helységet, nagyobb, jobb érdeklődő közönséget biztosított a GK. Szegedről, 

Kistelekről helyi Baksi hivatalos projektek is valósultak meg. 

4 szakfeladat: 177 fő gondozottunk van, 5 fő látja el velem együtt a feladatokat 

2 ellenőrzés volt a GK-nál: MÁK és az Élelmiszerlánc - biztonsági és 

Állategészségügyi Igazgatóság, mindegyik ellenőrzésen megfeleltünk. 

Nagy szükségünk lenne az épület felújítására. Pályázatban gondolkozunk. 

Ha van kérdés szívesen válaszolok. 

Búza Zsolt polgármester úr: Köszönjük szépen. Kérdés, kiegészíteni való, 
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észrevétel? 

Szeretnék én is egy pár szót mondani, azt gondolom, hogy a GK megítélését 

leginkább az ott dolgozók és az ellátottak látják. 

177 ellátott-5fő munkavállaló, ez magáért beszél. Ezelőtt 15 évhez képest nőtt az 

ellátottak száma, csökkent a munkavállalók száma. 

Az infrastruktúrát fejleszteni kellene. Személyi feltételek, jogszabályi 

előírásoknak kell megfelelni. Kirándulások is voltak, amely újítást jelentett a 

napközi otthonba. 

Pályázatokat nyújtunk be, hogy például több gondozót tudjunk alkalmazni. 

Részletes beszámolót kaphattunk. Köszönjük. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

44/2014. (III. 26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Gondozási Központ 2013. évi 

tevékenységéről készített beszámolóját, melyet a 

szóbeli kiegészítéssel elfogad. 

 

Erről értesítést kap: 

 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) Dr. Elekes Petra jegyző 

3.) Kovács Krisztián - Gondozási Központ vezető 

IV. napirendi pont :  

Vincze László beszámolója 

Búza Zsolt polgármester: Nem tud részt venni a képviselő úr a mai napon az 

ülésen, ezért pár szóban szeretném én elmondani a tisztelt képviselőknek, hogy a 

képviselő úr munkássága mennyire fontos a településünk életében. 

ÖNHIKIS pályázatoknál nagyon sokat segített, csak köszönhetünk neki. Sok baksi 

rendezvényen részt vett. Mindig akkor kapott a település plusz forrást, amikor 

nagyon nagy szükségünk volt rá. 

Azt gondolom, mindannyian ismerjük munkásságát, nagyon régóta országgyűlési 

képviselő. Köszönetet szeretnék mondani a leköszönő képviselő úrnak. 

Javasolnám megtárgyalni a PÜB-nek, hogy valamilyen elismerésben részesítse. 

Ehhez kapcsolódva kérdés, kiegészíteni való, észrevétel van-e ? Tudomásul 

vesszük, hogy nem volt jelen és megértjük, hogy távol volt maradt. Ezzel a 

napirendi pontot lezártuk. 
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V. napirendi pont:  

Előterjesztések 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Szeretném ismertetni a következő előterjesztést, 

amelyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetesen már megtárgyalt. 

A képviselő-testület folyószámlahitelt szeretne felvenni, 7 000 000 Ft. Összegben, 

tulajdonképpen eddig minden évben vettünk fel rövid futamidejű hitelt, minden 

évben kezelni tudtuk. Ezeket a hiteleket átgondoltan és felelősséggel vettük fel, és 

úgy gondolom, hogy ezt az összeget is tudjuk kezelni. Röviden, tömören ennyi. 

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

45/2014. (III. 26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2014. március 27. napján 7.000.000,-Ft összegű 

folyószámla hitel kérelmet nyújt be az OTP Bank 

Nyrt. felé. A hitel futamideje 2014. december 31. 

A hitel rendelkezésre tartása: folyósítástól lejáratig 

A hitel fedezetére felajánlott biztosíték: Baks  251/2 

hrsz-ú 4,0778 ha földterület. 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel 

visszafizetésére és a mindenkori éves 

adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe 

történő betervezésére. 

Az ügylet egyéb feltételeiben történő 

megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés 

aláírására a polgármester és a gazdasági vezető 

felhatalmazást kap. 

 Határidő: 2014. március 26. 

 

 Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

 Erről értesítést kap: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 

4. OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged,Takaréktár u.7  

5. Irattár 
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Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés egy kérelem, amelyet a baksi 

citerazenekar nyújtott be, méghozzá a március 29-én megrendezendő Citera 

találkozóra, ami április 12-én lesz megtartva. 

200 000 Ft-os támogatást szeretett volna kérni az Önkormányzattól, szintén 

megtárgyalta a PÜB, viszont a költségvetés szorosságára hivatkozva úgy döntött, 

hogy nem áll módjában támogatni. 

Viszont azt el szeretném mondani, hogy a képviselő-testület azonban biztosítja a 

Faluház használatát próbákra, valamint a kisbusz ingyen és bérmentesen 

használhatják. Javaslom én is ezt elfogadásra. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

46/2014. (III. 26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 

kérelmet megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 

Citerazenekart pénzbeli támogatásban részesíteni nem 

tudja. 

 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

Erről értesítést kap: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. Citerazenekar vezetője 

 

 

VI. napirendi pont 

Előterjesztések 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés Herczeg Lajos által behozott 

előterjesztés, kérem, hogy a jegyző asszony ismertesse  

Dr. Elekes Petra jegyző: A doktor úr az általa behozott nyilatkozatában bejelenti, 

hogy 2014. 05. 31.-es hatállyal nem kívánja tovább ellátni az orvosi tevékenységét 

a településen, továbbá a praxisjogáról is lemond. A helyettesítést a későbbi 

megbeszéléseknek megfelelően valószínűleg Dr. Orosz Éva látja el. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

47/2014. (II. 12.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzatának képviselő-testülete  dr. 

Herczeg Lajos (működési nyilvántartási szám: 65344, 

diplomaszám: 26/2005 O.E. 2005.06.18., szakvizsga szám: 

525/2010 2010.05.19., szül. hely, idő: Gyöngyös, 1972.03.24., 

an.: Kovács Anna, lakcím:6760 Kistelek, Diófa u. 30, 

szem.ig.sz.: 370847EA) bejelentését a praxis működtetésének 

változásáról és a lemondó nyilatkozatát a praxis működtetési 

jogáról tudomásul veszi, elfogadja. 

 
 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Dr. Elekes Petra jegyző 

2. Búza Zsolt polgármester; 

3. dr. Herczeg Lajos 
 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Mihályné Tóth Margit 

képviselő beadványa, amelyet már 2 ízben tárgyalt a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság. A jegyző asszony az ismeretségi körében utána kérdezett. 

Visszamenőleg semmiféleképpen sem módosítjuk a díjakat, szerződéseket. Más 

településeken is hasonlóan van meghatározva. Illetve saját rovásunkra nem 

változtatjuk meg a díjakat. 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata az lenne, hogy 2015. január 1.-jétől 

vizsgálja felül a díjakat és a mindenkori állami díjszabásokhoz igazítsa. 

Illetve a kérésünk az lenne, hogy személyesen hozzanak be kérelmet a gazdák, 

akik ezzel a lehetőséggel élni szeretnének. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

48/2014. (III. 26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete az 

adatok mérlegelését követően úgy határozott, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő földek bérleti díját 

2015. január. 01-én felülvizsgálja és azt a mindenkori 

állami díjszabáshoz törekszik igazítani. 

 

Erről értesítést kap: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. Mihályné Tóth Margit képviselő 
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Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés 

az ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

 


