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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. február 25. 
napján megtartott közmeghallgatásáról. 
 
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: Gyapjas Sándor           
     Zsittnyán Zoltán 
     Marinki Márta 
     Makra Gábor 
     Beke Tamás    
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: Először is sajnálom, hogy egy kicsit később, 
körülbelül 10perccel kezdjük meg a közmeghallgatást, de testületi ülésünk volt 
és van is és sajnos nem tudtuk befejezni a tárgyalást, úgyhogy valószínű, hogy 
miután befejeztük a megbeszélést, mi még maradunk egy kicsit, hogy pontot 
tudjunk tenni a végére.  
Tisztelt hölgyeim és uraim, először is engedjék meg, hogy a mai alkalomból 
köszöntsem meghívott vendégeinket, a Probart Kft. részéről Gyapjas Sándor 
építésvezetőt, úgy gondolom vele, már sokat találkoztak. Azt gondolom, hogy 
ami mindannyiunkat érint és érinteni fog az, pedig az ivóvíz és a szennyvíz, 
tisztelettel köszöntöm Zsittnyán Zoltán urat az 5. számú területi divízió 
vezetőjét az Alföldvíz Zrt. részéről, köszöntöm Marinki Mártát, osztályvezető 
helyettest szintén az Alföldvíz Zrt. részéről. Ami sokunkat érint, és júliustól 
változások lesznek a szilárd hulladékszállítással kapcsolatosan, és én azt 
gondolom, hogy ebbe a legkompetensebb a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft.-nek a munkatársa, köszöntöm Makra Gábort számlázási 
csoportvezetőt, illetve Beke Tamás építőmérnök, aki már jó pár projektben 
segített. És engedjék meg, hogy itt mutassam be Önöknek, a képviselő-testület 
már ismeri, Dr. Faragó Pétert szeretném bemutatni. Jelenleg jegyzőként 
tevékenykedik Bakson egy héten egyszer szerdánként van ügyfélfogadása, 
jelenleg helyettesítőként dolgozik. Jelen pillanatban jegyzői pályázatot írtam ki, 
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reméljük hamarosan állandó jegyzőt fogunk tudni találni a településünkre. 
 
Menjünk szépen sorban, igazából nem szeretném rabolni a vendégeink idejét és 
úgy beszéltem meg a vendégeinkkel, hogy először ők kezdenek, 
konkrétumokról fognak nekünk beszélni a mai nap folyamán. És természetesen 
köszöntöm, bocsánat még nem teljes a bemutatkozás és a köszöntés. 
Természetesen köszöntöm az új őrsparancsnokunkat Bánfi Ferenc hadnagy urat, 
aki vigyáz a rendre és a biztonságra.  
Először is vendégeimnek nem szeretném rabolni idejét, ezért ami mindenkit 
érint az nem más, mint a szilárd hulladékszállítás, és a szilárd 
hulladékszállítással kinek több, kinek kevesebb gondjai vannak, hogy miért is 
kellett bevezetni, hogy is van ez és, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban. Én 
nem is szeretnék belemenni a részletekbe, én azt gondolom, hogy Makra Gábor 
részletes tájékoztatást fog adni a változásokról és szívesen válaszol a felmerülő 
kérdésekre. Át is adnám a szót Makra Gábornak. 
 
Makra Gábor: Köszönöm szépen. Ahogy a polgármester úr is, jelezte a 
hulladékgazdálkodás szolgáltatást is jelentősen, érintik idei évben a 
jogszabályváltozások.  Ugye előző években már jelentős volt a rezsicsökkentés, 
ennek a vonatkozásában a kormány tovább folytatja a törekvéseit.  Július 
elsejétől új edényzetek kerülnek bevezetésre. Eddigiekben a lakosság 
hulladékürítése 110-120 literes edényekre vonatkozott. Ez július elsejétől a 60 
illetve a 80 literes gyűjtőedényekre fog csökkeni. Viszont ennek is 
feltételrendszere a fajlagos mennyiség. A fajlagos mennyiség pár szóban, a 
településen keletkező éves hulladékmennyiségnek a lakosságszámmal való 
elosztása. Jelenleg Bakson 50 litert jelent háztartásonként. A hulladéktörvény 
előírja ezt a 60 literes mennyiséget, és kötelezővé teszi az 1 fős háztartásoknak 
ezt a 60 literes mennyiség igénylését is. Beszéltem már a fajlagos mennyiségről, 
ez az 1 fős háztartásokra teszi 60 literre. A 2 fős háztartások egyelőre ily módon 
ki lesznek zárva ebből a 60 literes körből, ugyanis most 50liter Bakson a 
fajlagos mennyiség. Érdekelté válik a lakosság számára a szelektív 
hulladékgyűjtése. Július elsejével kerül bevezetésre, mégpedig oly módon, 
készíteni fogunk erre egy formanyomtatványt és az ügyfélnek kell majd 
nyilatkoznia arról, hogy ő egy fős háztartásban él, illetve van bejelentkezve. Ezt 
az önkormányzatnak a rendelkezésére fogjuk bocsátani, illetve honlapunkon is 
bármikor letölthető lesz. Ezzel a nyilatkozattal kellene majd az ügyfeleknek 
elfáradni az önkormányzathoz. Az önkormányzat ezt hitelesíteni fogja, és akkor 
azzal kellene majd elfáradni a SZKHT-hoz.  Ezeket a 60 literes edényeket 
jelenleg bérleti díj nélkül adják a lakosságnak. Ezt a fajlagos mennyiség minden 
évben vizsgálni fogjuk az önkormányzattal közösen.   
Minél kevesebb lesz ez a fajlagos mennyiség, hogy ez a szelektív 
hulladékgyűjtéssel csökkenthető lett. Ez a szelektív hulladékgyűjtés már kétheti 
rendszerességgel jelenleg is biztosítva van a településen. Tehát erre fogunk 
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majd nagyobb hangsúlyt fektetni, mind az önkormányzat által, mint pedig a 
számlákkal mi is ki fogjuk majd közölni, hogy mi ennek a módja, hogyan tudja 
még hatékonyabban csökkenteni a lakosság a szelektív gyűjtés által termelt 
kommunális hulladékot. Ez által lehetővé, teszik azt, hogy egy vagy két éven 
belül már a 2 fős háztartások is akár igénybe tudják venni ezt a 80 literes 
csökkentett űrmértékű edényt. Ezzel kellett volna kezdenem egyébként, ez az 
egyik legfontosabb dolog, nyilván a közszolgáltatási díj is kevesebb lesz. 
Viszont konkrétumokról nem tudok beszélni, mert sem, az önkormányzatnak 
sem a közszolgáltatónak nincs hatásköre erre a díj megállapításra. Ezt a Magyar 
Energetikai Közműhivatal fogja ellenjegyezni. Azért mondom, hogy fogja, mert 
mi is közszolgáltató ígéretet kaptunk arra, hogy ez január 1-jétől már 
bevezetésre kerül és ezeken, a lakossági fórumokon, már konkrétummal állunk 
a lakosság elé, hogy pénzben is mi az a mennyiség az, ami most ez jelenteni fog 
majd önöknek, sajnos nem tudok erről tájékoztatást adni. Mi is várjuk ezeket, az 
árakat, nem tudom biztosítani, nem tudjuk garantálni azt, hogy 120liter-60liter, 
hogy feleződni fog a díj. Várhatóan nem akarok becslésekre bocsátkozni, nem 
valószínű, hogy ez feleződni is fog. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban 
próbáltam részletes tájékoztatást adni a jelen információk alapján, ha bárkinek 
bármilyen jellegű kérdése van akár ezzel, akár a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban próbálok rá válaszolni, és akkor várom őket.  
 
Búza Zsolt polgármester: Nagyon szépen köszönöm Makra Gábornak a 
tájékoztatóját. Több év óta az önkormányzat azzal foglalkozik, illetve szeretett 
volna egy olyan rendeletet alkotni a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, 
hogy hogyan tudunk azoknak a fogyasztóknak, illetve azoknak az idős 
embereknek, akik egyedül élnek és tényleg abszolút nem használják ki a 110 
literes edényzetet. Én azt gondolom, hogy ez a pályázat nagyon jókor jött és a 
legjobb pillanatba érkezik hozzánk, hiszen több év óta vissza-visszatérő dolog, 
hogy az egyedül élő, illetve az idősek soha nem használják ki a 110 literes 
gyűjtőedényt és, hogy hogyan tudunk nekik kedvezményt biztosítani. Az 
önkormányzat a saját erejéből azt gondolom, hogy évek óta megteszi, ami az 
erejéhez mérten, hogy a 70 év feletti egyedül élő idő embereknek 30%-al járul 
hozzá a szilárd hulladékgazdálkodáshoz. Ez éves szinten az önkormányzatnak 
közel 1 millió forintot jelent. Éppen ma tárgyalta a képviselő-testület a szociális 
rendeletet és természetesen jól átgondolva és természetesen azt gondolom, az 
időseket figyelembe véve továbbra is biztosítani szeretnék ezt a 30%-os 
kedvezményt, a 70 év feletti egyedül élő embereknek. Viszont az önkormányzat 
üdvözli ezt a lehetőséget, és azt gondolom, hogy érdekünk és nem csak az 
időseknek, hanem a fiataloknak is, és nem csak az egyedül élőknek, hanem akik 
többen élnek egy háztartásban, hogy minél inkább szelektíven gyűjtsük a 
szemetet. Ugyanis Gáborék voltak kint egy egyeztetésen előzőleg és arról 
tájékoztattak, hogy vannak olyan települések és hasonló nagyságú települések, 
ahol a 80 literes gyűjtőedényt is figyelembe tudják venni, és tudják igényelni. 
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Nagyon sokan élnek ketten egy háztartásban, nagyon sokan igénybe tudnák 
venni a 80 literes gyűjtőedényt is, ezáltal csökkenne ő nekik is a havi rezsijük. 
Hátha a fejekbe elindul egy-egyfajta folyamat, hogy a környezetváltásra való 
tekintettel még hatékonyabban gyűjtsük ezeket, a hulladékokat, és a 
kommunális hulladékot még hatékonyabban gyűjtsük szelektíven. Én azt 
gondolom ezáltal, hogy bevezetésre kerül június 1.-jével ez a szolgáltatás, 
pluszszolgáltatás, jó lesz az egyedül élőknek, jó lesz az időseknek, de nem csak 
a 70 év feletti időseknek, hanem a 70 év alatti egyedül élőknek is. Hiszen ma 
vannak sajnos olyanok Bakson, akik 70 év alattiak és egyedül élnek. Ő rajtuk is 
úgy gondolom jelentősen fog segíteni ez az intézkedés. Persze a szolgáltatótól 
nem várhatjuk azt el, hogy felére csökkenjen a szolgáltatás díja, hiszen az 
üzemanyag akkor is ugyanannyi, hogyha egy 60 literesért jön ki, és akkor is 
ugyanannyi, ha egy 120 literesért jön ki. Én arra emlékszem, amikor 2004-ben 
szintén a Nonprofit Kft. részéről volt kint egy úriember és akkor felmerült 
annak a lehetősége, hogy mi volna akkor, hogyha a 110 literes gyűjtőedényeket 
ürítés előtt mérnék, minden edényt ellátnának különböző chipekkel ér mérnék. 
Ezt annak idején, a Rózsa dombon kipróbálták és olyan járás volt éjszaka, hogy 
hihetetlen. Ez úgy mond, kukába dőlt ez a kísérlet. Én annak örülök, hogy van 
lehetőség csökkenteni a rezsit. Még annyit szeretnék elmondani 
kiegészítésképpen, hogy szóba került az is, hogy mi van abban az esetben, 
hogyha a pályázat elhúzódik és Kft. nem tudja biztosítani az edényzetet, abban 
az esetben is, ha valaki megigényli július elsejétől a 60 literes edényt és a Kft. 
valamilyen okból kifolyólag nem tudja kiszállítani, akkor a 60 literes edény, 
kuka díja kerül kiszabásra, ezáltal nem fog sérülni a fogyasztónak az érdeke. 
Azt gondolom, hogy egy részletes tájékoztatót hallottunk Gábor részéről. 
Szeretném megkérdezni, hogy azzal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? 
 
Jónás Mónika: Nekem az lenne a kérdésem, hogy mindkét szülőm 70 év 
feletti, kéthetente rakják ki a kukát. Ők mit tegyenek a jelen esetben? 
 
Makra Gábor: Nem tudjuk még bővíteni ezeknek, az ügyfeleknek a körét. 
Tehát ahogy a fajlagos mennyiség csökkeni fog a településen, akkor nyílván 
szélesedni fog a 2 fős háztartásoknak is az igénybevételi lehetősége úgy, ahogy 
ezt a polgármester úr jelezte. Annyi hozzászólásom, kiegészítésem lenne a 
hozzászóláshoz, hogy tervezzük és a chip-es azonosítás bevezetése a 
településen is folyamatban, van, várhatóan ez idén még megfog, történi. A 
pályázat részeként 120 literes edények beszerzése az egész településre 
vonatkozóan igénylésre kerül, illetve 60 literes edényeknek a megfelelő 
kompenzálása. Várhatóan már olyan edényeket fogunk biztosítani a lakosság 
számára, ami fel lesz szerelve chip-es azonosítóval. Ez a chipes azonosító nem 
tudja még a liter mennyiséget, illetve annak a súlytartalmát mérni. Ez kizárólag 
arra lesz egyelőre alkalmas, hogy az adott házszámon az adott szerződésnek 
megfelelő partnernek a szerződésadatait közölje az ürítés során.  
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Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Mihályné Tóth Margité a szó. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Azt szeretném megkérdezni a szolgáltatótól, 
hogy mivel szeretné szponzorálni a lakosságnak a szelektív hulladékgyűjtést.  
Én úgy gondolom, hogy most büntetve vagyunk most azzal, hogy egy kukába 
rakjuk, ha majd jutalmazva leszünk mennyibe ezzel jutalmazva.  
A másik pedig, hogy az 50 litert én nagyon soknak találom, én elhiszem és 
testületi ülésen is, elmondtam, hogy szkeptikus vagyok ezzel a témával 
kapcsolatban, biztosan sokan vannak, akiknél nincs ennyi, nálunk is van olyan, 
hogy nem gyűlik össze 50 liter. Ebbe az 50 literbe az önkormányzat, tehát ők 
benne vannak vagy csak kizárólag a lakosság? 
 
Makra Gábor: A településen keletkezett szilárd kommunális hulladékról 
beszélünk. Ebbe beletartozik jelenleg a komposzt hulladék is, amit az edényzet 
mellé kihelyeznek, mint tavaszi vagy őszi nyesedék, valamint a lombhulladék 
is.  
Az autóink fel vannak szerelve hiteles mérőeszközökkel, és ezt tudjuk igazolni. 
Tessék elhinni, hogy ez mért adat.  
A szelektívre visszatérve, a rezsicsökkentés bevezetésével, ami ugye a lakosság 
számára volt kedvezmény a közszolgáltatók lerakási járulékfizetésre lettek 
kötelezve.  
Ez egy olyan háttér-információ, hogy jó, hogy beszélünk róla, hiszen a 
lakosságot is fogja érinteni. A közszolgáltató az általa üzemeltett hulladék 
deponiára beszállított hulladékmennyisége után meghatározott díjat köteles 
fizetni, amit nem térít el a lakosság részére. Ez jelen pillanatban, 2012-ben, 
amikor bevezetésre került, 3000 forint tonnánkénti lerakási járulékot jelentett. 
Ez minden évben a duplájára emelkedett, amit a lakosság nem érzett meg. 
Annyi kedvezményünk van a lerakási járulékot illetően, hogy a szelektíven 
gyűjtött komposzt, tehát nyesedékhulladék, illetve szelektív hulladék után 
kedvező lerakási járuléki díjat kell fizetni.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Még egy kérdésem van, hogy a sérült 
kukákat kinek a felelőssége javítani?  
 
Makra Gábor: Természetesen a miénk. Ezt a lakosság jelzése alapján 
rendszeresen javítjuk, illetve cseréljük. Én úgy tudom, hogy ezek az edények 
használtak voltak, már amikor kiadásra kerültek, ha jelzést kapunk rá akkor 
javíthatóság esetén javítjuk, illetve ha nem akkor cseréljük.  
 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés az 
elhangzottakkal kapcsolatosan? Ha nincs, akkor én nagyon szépen 
megköszönöm Makra Gábor úrnak, hogy elfogadta a meghívást és, hogy itt 
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volt. Ha ideje engedi, akkor nagyon szívesen marasztaljuk, ha pedig 
elfoglaltsága van, akkor természetesen azt is megértjük, ha esetleg távozik.  
 
Makra Gábor: Köszönöm szépen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Tisztelt hölgyeim és uraim, ami mindannyinkat 
ismét érint egy másik közszolgáltatás, az ivóvíz és a hamarosan bevezetésre 
kerülő szennyvíz. Ugyanis jelenpillanatban a szennyvíznek zajlik javába a 
próbaüzeme és 2015. április 17-én fog befejeződni ez a próbaüzem. És én azt 
gondolom, hogy utána többé-kevésbé nagy változások fognak történi a 
bekötésekkel, a bekötések fizetésével, ki nem fizetésével, behajtásokkal és 
egyebekkel kapcsolatosan. Ugyanis a szennyvíz is, ha tetszik, ha nem, nem mi 
találtuk ki, akik itt ülünk, ez egy Uniós kötelezettségvállalás a település 
részéről, illetve a mindenkori kormány részéről. Azt gondolom, hogy minden 
hasonló rendezvényen és hasonló összejövetelen én egy jó párszor már 
elmondtam, hogy 2000 fő feletti településnek kötelessége volt 2015-ig 
gondoskodni a szennyvíz tisztításáról és a szennyvíz rávezetéséről. Ezért is 
gondoltam, hogy a mai alkalom nagyon jó arra, hogy egy hiteles embertől és 
egy szakembertől halljunk egy megfelelő tájékoztatót az ivóvízminőség javító 
programunkra vonatkozóan. Ugyanis 2015. január elsejétől az Alföldvíz Zrt. 
üzemelteti nálunk az ivóvizet, és 2015. április 17.-től pedig az Alföldvíz Zrt. 
fogja üzemeltetni a szennyvíztisztító művet és az ehhez tartozó 
csatornaszakaszt. Én azt gondolom, hogy a kettő borzasztóan összefügg, ezért 
gondoltam, hogy Zsittnyán Zoltán urat meghívom a mai alkalomra, és én azt 
gondolom, hogy ő régóta benne van és régóta járatos, én hiszem azt, hogy ő 
általa elmondottak teljesen fedni fogják azokat a tényeket, amelyek a 
közeljövőben várnak a településünkre és várnak a település lakóira. Zoltán én át 
is adnám a szót neked.  
 
Zsittnyán Zoltán: Köszönöm polgármester úr. Tisztelettel köszöntöm Önöket. 
Zsittnyán Zoltán vagyok az Alföldvíz Zrt. 5. számú területi divízió vezetője. 
Ahogy a polgármester úr is mondta, 2015 január elseje óta az Alföldvíz Zrt. 
végzi az ivóvíz szolgáltatást a településen, és a próba üzem zárása után valóban 
a szennyvízrendszernek  az üzemeltetését is fogja végezni. Kicsit szeretném 
megismeretni az Alföldvíz Zrt.-t, kik is vagyunk, hogy és mi a működési 
modellünk, utána pedig természetesen a Baksi rendszerről, díjakról ejtenék pár 
szót.  
Az Alföldvíz Zrt. 60 éves szakmai tapasztalattal rendelkező viziközműveket 
üzemltető társaság. A társaságunk székhelye Békéscsabán található. A 
viziközmű-szolgáltatásról szóló törvény meghatározza, hogy ki szolgáltathat 
ivóvízet és majd szennyvízrendszereket. Ehhez peremfeltételeket szabott, ezen 
peremfeltételeket nem vagy nem mindet tudták a korábbi szolgáltatok 
teljesíteni. Számunkra nem maradt más gyakorlatilag az üzemeltetésnek az 
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átadása egy olyan nagy szolgáltatónak aki ezeket a feltételeket tudja teljesíteni. 
Az Alföldvíz Zrt. minden egyes ilyen peremfeltételnek megfelel. Rendelkezik 
működési engéllyel, a működési engedélyt úgy kell érteni, mint a jogosítványt 
az autóra. Amit még tudni kell és nagyon fontos, hogy ez az integrációnak 
hívott eljárással, gyakorlatilag továbbra is az üzemeltető személye az ami 
változott. A vagyon, a vzímű és a szennyvízrendszer, a létrejövő 
szennyvízrendszer továbbra is az önkormányzat tulajdonában van, az Alföldvíz 
Zrt., mint üzemeltető van jelen s végzi a mindennapos üzemltetői 
tevékenységét. Mint már mondtam a társaságunk székhelye Békéscsabán 
található, a települések száma amit üzemeltetünk meghalladja a 130-at, 
gyakorlatilag 3 megyét érint, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyét. Ez a 
130 település kisebb területi egységekre van felosztva úgymond divízióra. Egy-
egy divízióban megközelítőleg 30 település található. A divíziók feladata a 
mindennapi üzemeltetés ellátása az ő területein lévő településeken, legyen az 
víz és-vagy szennyvízszolgáltatás. Ez alatt érthető többféle feladatkör, mint 
például a helyreállítás, bekötések ügyintézése, műszaki ügyintézés, műszaki 
adminisztrációs feladatok ellátása. Ez mind a divíziók feladata. Az 5. számú 
területi divízió központja Szegeden található, a József Attila sgt. 115. szám alatt. 
Ott található a divízió központunk, a divízió központ kialakításánál törekedtünk 
arra, hogy az ügyfeleink számára, lakosok számára, olyan okosbarát helyet 
tudjuk kialakítani, hogy ott a kolleganő az ügyfélszolgálaton segíteni tudjon, 
bővebb tájékoztatásban részesüljenek. Az ügyfélszolgálat és a műszaki 
ügyfélszolgálat között egy folyosó átsétálásával ellehet intézni azokat a 
dolgokat, ami éppen az ügyfélszolgálathoz, műszaki ügyfélszolgálathoz 
tartozik. Ott található meg gyakorlatilag a divízitónak vezetése, műszaki 
adminisztárciós állományunk.  
Elszoktuk mondani, hogy ha  valakiben van félsz ismertlen személlyel szemben, 
hogy hogyan is tudja majd felismerni az Alföldvízes kollégát? Mindig 
egyenruhában van, Alföldvízes munkaruhában érkezik és nagyon fontos, hogy 
mindenkinek van egy fényképes adóazonosító igazolványa. A fényképes 
igazolvány sorszámozott, bárki ellenőrizheti, hogy valóban illetékes-e. Ami 
biztosan változik és változott az üzemeltetés során az a hibabejelentésnek a 
menete. A hibabejelentés a 06-89/22-333-as telefonszámon lehet bejelenteni. Ez 
egy call centeres telefonszám. Ez a telefonszám a számláinkon és a 
hirdetményeinken is megtalálható. Az, hogy miért call center? Tulajdonképpen 
hangrögzítés, hívásrögzítés miatt, kolcenteres a hibabejelentés az Alföldvíz Zrt.-
nél. Ez egy olyan call center, ahol  hibákat bejelentenek, betünek egy 
telefonszámot, egy számot kell beütni, az írányitószámot és máris az adott 
diszpécser fogja felvenni a telefont, aki pedig megteszi a következő 
intézkedéseket arra, hogy a hibát elhárítsa.  
A vízről, illetve a szennyvízről. 2015. január 1.-jétől üzemeltetjük a vízmű 
rendszert. Az ivóvízminőség javítás lerázult tavaly decemberben. Ennek 
gyakorlatilag ami most van jelenpillatban a felülvizsgálata, illetve a további 
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ügyintézése folyik. Persze, ha ez a rendszer elfog indulni, akkor jogosan 
feltehető az, hogy változni fog a víznek az ára.  
Ami nagyon fontos kérdés, hogy mennyi lesz majd a szennyvízdíja. Ebben az 
esetben ma úgy történik az ügyintézés díjmegszabás viziközmű szektorban, 
hogy  a szolgáltató adatot szolgáltat a MEKKH-nak, a hivatal ezeket a dolgokat 
összesíti és meghatározza a szennyvíz díját. Gyakorlatilag nem a szolgáltató és 
nem is az önkormányzat határozza meg, hanem a hivatal az aki erre 
gyakorlatilag árat tud mondani. Baks esetében még nincs szennyvízdíj amit 
meghatároztak volna. Felmerült kérdésként a talajterhelési díj a 
szennyvízcsatorna használata kapcsán. A vezetékes vízről történő locsolás 
esetén felmerült az, hogy lehet-e kedvezményt kapni. A végrehajtási törvény 
meghatározza a kedvezményeket. Két féle kedvezményről kell most beszéljek, 
az egyik az a locsolási mérő felszerelése, elhelyeztetése, ennek az ügyintézést a 
kormányrendelet szabályozza, ennek a locsolási mérőnek az elhelyezését  
terveztetni kell, ezt az arra alkalmas személy végeztheti csak el, és a 
tervdokumentációt az Alföldvíznek bekell nyújtani, Az Alfölvíznek való 
dokumentáció átadás után és ha minden jogszabályi és előírási szabálynak 
megfelel akkor kiadja a szolgáltató a hozzájárulását és ezután lehet terveztetni 
és kihelyezni az órát. A másik ilyen lehetőség amit a kormányrendelet 
engedélyez, az pedig az, hogy kérvényezni kell azt, hogy május 31 és 
szeptember 30 között létezik kedvezmény, 10%-os kedvezményt adunk abból a 
díjból, annak aki ezzel élni szeretne.  
Az ügyfélszolgálatról annyit szeretnék elmondani, hogy igyekeztünk úgy 
kialakítani, hogy bármelyik ügyfélszolgáltati irodában lehessen intézni az 
ügyeket. Ügyfélszolgálatot alakítottunk ki, Kisteleken, Sándorfalván, 
Mórahalmon és Szegeden is. Gyakorlatilag mindenhol lehet ügyeket 
lebonyolítani. Az ügyfélszolgálati irodáink úgy vannak kialakítva, hogy bárhol 
is legyen az illető, nyugodtan bemehet például Baksi felhasználó egy 
Békécsabai ügyfélszolgálati irodánkra, ugyanazt az ügyintézést, eljárást kapja 
amit például előtte Kisteleken kapott.  
Én azt gondolom, hogy összefoglalva mindazon kérdéseket amelyet, ami a 
lakosságot nagyvonalakban érint, megválaszoltam és tájékoztatást adtam. 
Tiszteletettel köszönöm a figyelmüket.  
 
Marinki Márta: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Marinki Márta vagyok az 
Aldölfvíz Zrt.-től, az ügyfélszolgálat osztályvezető helyettese.  
Néhány mondatot szeretnék mondani a számlázásról a vízmérők leolvasásáról 
és maga az ügyfélszolgálatról, hogy hogyan is működik. A számlázában és a 
vízmérők leolvasásában változás fog történni. Vízmérő leolvasás tekintetében a 
kollégáink 6 havonta keresik meg felhasználási helyeket. Baks esetében 
márciusban és szeptemberben fogják ezt a kollegák megtenni. Minden vízmérő 
leolvasó kollegánk arcképes igazolvánnyal rendelkezik.  Bármelyik kollegától 
ellehet kérni, és tudja igazolni ezzel magát. Lehetőség van arra, hogy 
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gyakrabban bejelentsék az ingatlan tulajdonosok, amit megtehetnek telefonon, 
interneten vagy az ügyfélszolgálatokon személyesen. Minden hónap 10.-e és 
20.-a között lehet ezt megtenni előzetes regisztrációt követően. Kisteleken, 
Mórahalmon és Szegeden jelenleg heti két napon tartanak ügyfélfogadást. 
Havonta állítanak ki résszámlákat. Az első 3 számlát várhatóan március elején 
fogják megkapni a januárra és februárra vonatkozó számlákat, ezek résszámlák 
lesznek, a korábbi szolgáltatótól megkapott adatok alapján fogjuk kiállítani. A 
számlázában szintén változás történi. Aki nem fogja havonta diktálni a mérőóra 
állását azok a felhasználóink egy borítékban három darab résszámlát fognak 
kapni, ez minden esetben így működik. Ebből a három számlából havonta egyet 
kell kiegyenlíteni. Ha már eljutottunk a számlázásig, akkor a díjfizetéssel 
kapcsolatban szeretnék pár szót elmondani. Az első számla mellett mindenki 
fog találni egy tájékoztató levelet, amelyben a díjfizetésről fogunk információt 
nyújtani, Társaságunknál lehetőség van a csekkes díjfizetésre, a csoportos 
beszedési megbízásra, lehet egyedileg átutalni a díjakat és e-számla 
szolgáltatást is igénybe, lehet venni. A csoportos beszedési megbízásokat az egy 
számlára történő regisztrációt ugyanúgy az első számla kézhezvétele után lehet 
igénybe venni. Az e-számla szolgáltatást a honlapunkon igénybe lehet venni ott 
regisztrálni, kell, a csoportos beszedési megbízásokat is meglehet kötni a 
banknál. A vízmérő állásdiktálást igénybe lehet venni az ügyfélszolgálatunkon 
személyesen, a honlapunkon keresztül vagy a 0640/922-334-es call centeres 
telefonszámon be lehet diktálni. Nem kell megijedni ettől a call centeres 
telefonszámtól, általában egy menüpontot kell választani, és a kolleganőhöz 
kapcsolja. Szerintem röviden elmondtam minden legfontosabb információt, de 
ha bárkinek bármilyen kérdése merülne fel, akkor nagyon szívesen válaszolok 
rá.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e kérdés?  
 
………: A talajvíz miatt víz alatt van az órám. Annak semmi baja sincs? 
 
Zsittnyán Zoltán: Ezeknek a vízmérőóra aknáknak olyan szinten kellene, 
legyen, hogy gyakorlatilag abba víz ne folyjon bele, vízzárónak kell lennie. Az, 
hogyha víz áll benne okozhat esetleg olyan problémát, ha valakinek nincs 
megfelelően zárttá téve belűről, elfagyhat a vízmérő és ennek a díja a lakost, 
terheli.  
  
Mihályné Tóth Margit képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy azok, akik 
nyomott vezetékre kényszerülnek kapnak-e kedvezményt? A másik pedig ez a 
10%-os kedvezmény az öntözéssel, való tekintettel, törvényi előírás vagy önök 
úgy döntöttek, hogy 10%-ot adnak, mert egy faluban, községben nem ez a 
jellemező? A másik kérdésem, ha van olyan háztartás ahol jellemző volt, hogy 
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összevontak telkeket, az egyik telken van vízóra, vízkivételi lehetőséggel, de 
nem laknak rajta azt be lehet-e elkerülve a hatalmas költségeket, ami ez majd 
jelent az öntözésre kijelölt másik vízóra, azt lehet-e arra felhasználni, vagy újat 
kell kiépíteni. Köszönöm a szót.  
 
Zsittnyán Zoltán: A 10% kormányrendeletben van rözítve, nem az Alföldvíz 
határozta meg. Mindenképpen kell lennie locsólási mellékmérőnek.  
 

Búza Zsolt polgármester: Köszönjük. Zoltán esetleg arra válaszolná, hogy 
máshol  hogyan működik az ahol nyomott rendszer van, történik-e valamilyen 
kompenzálás? 
 
Zsittnyán Zoltán: Azok a települések, nagyon fontos, hogy ahol átemelőkkel 
oldják meg részben vagy nem részben a szennyvíz elvezetését ott a társaságunk 
ezeken a helyeken és nagyon fontos, hogy az elektromos ellátása az ingatlan 
áramvezetékéről van megoldva, ott  15 kedvezményt adunk a felhasználónak, 
de gyorsan teszem hozzá,  baleseti okokból sem jó megoldás. Arra törekszünk, 
hogy ezeken a helyeken ezt megoldjuk.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e kérdés az elhangzottakkal 
kapcsolatban? Mivel szóba került az almérő és, hogy hogyan lehet kiépíteni, 
kialakítani és elhangzott az előadásba, hogy nem az Alföldvíz Zrt.-nek a 
kompetenciája ezért hivtam meg Beke Tamást, aki járatos ebbe az ügyben és 
jópár ilyen bekötést, rákötést, almérőórát megtervezett. Szeretném felkérni, 
hogy mondja el egy pár mondatba, hogy hogyan is működik ez és, hogy milyen 
jogszabályi háttér vonatkozik ennek a kivitelezésére.  
 
Beke Tamás: Üdvözlök mindenkit. Ahogy a divízió vezető úr elmondta, az 
ugynevezett 58/2013-as kormányrendelet szabályozza ezt is, hogy a 
viziközműveknek a bekötését terveztetni kell. Hála, hogy ez is egységesült, 
tehát az, hogy minden több regionális vizműnek van egy egységes szolgáltató, 
ahol ő is saját maga egy iránynyelv alapján leszabályozza, hogy hogyan és mi 
módon kell ezeket a terveket elkészíteni, engedélyeztetni. A közműbekötési 
tervekről egy pár szót, kezdjük a vízzel. A vízbekötesknél tehát a viziközművel 
való ellátás ivóvízre vonatkozóan van az a fajta vízbekötés amikor van egy üres 
telke valakinek, szeretne rá vízbekötést terveztetni. Ez a legegyszerűbb, ennek 
van egy tervezési díja, a tervező megtervezi majd benyújtja. A vízmű 
engedélyezi és utána adott bizonyos feltételek mellett az üzemeltető beköti a 
vízet az adott telekre, ennek is vannak feltételei, de most ebbe ne menjünk bele. 
A következő vizes ellátó terv, abban az esetben ha van egy ikerház és 
szeretnének két főmérőt, akkor lehet egy ugynevezett plusz főmérőt, az aknába 
egy főmérőt elhelyezni azért, hogy mind a két lakrész önálló főmérőn kapjon 
vízet és a számlázás is általában arra a két főmérőre megy. Ez egy ilyen 
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viszonylag általános dolog.  
A mellékmérős tervezés, ez abban az esetben, ha többlakásos társasházak 
vannak. Ez Bakson itt annyira nem jellemző. És a negyedik pedig az, ami itt 
már elhangzott többször ez a bizonyos öntözéses mellékmérő. Az öntözéses 
mellékmérőnek a terve általában úgy szokott kinézni, sok helyen van udvari 
kifolyó, abban az esetben megéri egyébként, sok esetben, ahol például, 
öntöznek, lábas jószágokat tartanak, a rendelet ezeket is megemlíti, hogy az 
öntözésre és állattartásra lehet ezeket, a vizeket használni. Ennek van egy 
terezési díja szintén. Ennek a tervezési díja, hogy miből áll össze, a locsolási 
mérők, mellékmérők, maga a tervdokumentáció elkészítése, jogszabály írja elő, 
hogy kell egy tulajdonlap-térképmásolat (földhivatali), van egy kiszállási díja, 
amit mondott a kollega is, hogy fel kell mérni, meg kell nézni, hogy pontosan 
hol van. Ezeket, a terveket elkészítjük, és ez kerül engedélyeztetésre az 
Alföldvíznél. Ezek a vizes ivóvízellátással kapcsolatos tervek. Most nem előre 
menve, de még, hogy nincs átadva a szennyvízcsatorna hálózat, gondolom a 
polgármester úr is, többször már elmondta, hogy a KEOP pályázat csak azt 
finanszírozza, ahol van ivóvízbekötés.  
Általában és most kérdezem öntől, hogy az Alföldvíz esetében nem beszéltünk 
erről, hogy az Alföldvíz üzemeltetési szabályzat, hogy van, de sok esetben az 
volt, hogy összekötötték a kettőt. Nem tudom, majd az Alföldvíz elmondja, 
hogy hogyan is működik ez. Elvileg a szolgáltatást, ha igénybe kell venni, akkor 
a külsőcsatorna bekötést ugyanúgy meg kell terveztetni, mint az ivóvizet. Ha 
valaki közművesíteni akarja a telkét, egyszerűbb logikusabb egyszerre a kettőt. 
A tervezési költség, amiből még áll az, az eljárások közmű-egyeztetési díja, a 
nemleges nyilatkozatos is. Sokan nem szokták érteni, amikor mondom, hogy 
miért kell az áramszolgáltatóval közmű egyeztetni, kell, amikor légvezeték van. 
Jogszabály írja elő, hogy a társközművekkel a nemleges nyilatkozatot is be kell 
kérni. És ezeknek, a nyilatkozatoknak díja van, amit értelemszerűen meg kell 
fizetni az igénylőnek. Tehát a tervezésről nagyjából ennyit. Az öntözéses mérő 
az, ami mondom viszonylag a legegyszerűbb jelen esetben. A polgármester úr is 
mondta, hogy igazából ez fogja érdekelni az embereket. A Zoltán is elmondta, 
hogy az a kedvezmény, ami azon a mérőn átmegy az a szennyvíznek a 
szennyvízkedvezménye. Tehát, hogy értsék a kedvezmény, miről szól, itt a 
10%-os kedvezményt a jogszabály írja elő, az abban az esetben van, ha valaki 
ezt a mellékmérőt nem kéri. Ez a 2 variáció van. Köszönöm szépen, ha 
valakinek kérdése van, nagyon szívesen válaszolok.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a kiegészítést. Van-e az 
elhangzottakkal kapcsolatban kérdés?  
 
Rostás Zoltán: Ha terveztetni kell, mennyi az ára?  
 
Beke Tamás: Azért mondtam, hogy mindenkinek újdonság lesz. Ez nem csak 
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itt és elnézést már, hogy úgy beszélek mintha, mert valamikor én is dolgoztam 
üzemeltetőnél. Tudom milyen lakossági kérdések, szoktak felmerülni, több 
esetben, hogy miért kell egyáltalán terveztetni. Nem mi találtuk ki, ahogy a 
Zoltán is elmondta jogszabály, vonatkozik rá. Az 58/2013-as kormányrendelet 
beszabályozza, nem tudunk eltérni tőle. Azért érdekes a dolog, mert előtte is 
volt egy szabályozása, az 38/1995-ös volt, tehát ez azt jelenti, hogy 95 óta ez le 
volt szabályozva, csak ezt 2013-ban felfrissítették. Az egy más kérdés, és most 
ebbe nem akarnék belemenni, hogy milyen kis törpeüzemeltetők voltak, hogy 
ezt a jogszabályt hogyan és mi módon tartották be. A lakosok számára 
egyszerűen az előző üzemeltetők nem vetették ki, tehát nem foglalkoztak vele, 
volt is belőle nagyon sok probléma. A társközművek el tudják mondani, hogy 
hány gázvezetéket, földkábelt szakítottak el. A közületekre megint más 
vonatkozik, például a közületek esetében, előírja a kormányrendelet, hogy 
épületgépészeti terveket is kell készíteni hozzá, víz-és szennyvíz 
vonatkozásában. Ez abban az esetben érdekes, ha valakinek telephelye van. Ez 
ugyanaz, mint például a gázszolgáltató, aki három megyében ugyanazokkal a 
feltétel rendszerekkel dolgozik. És ahogy Zoltán elmondta, hogyha önök 
bemennek Békéscsabára vagy Hódmezővásárhelyre, ugyanúgy tudnak ügyet 
intézni, minthogyha Kistelekre mennek. Ez az egységesítése, ez erről szól. Egy 
fele néz ki mindenki, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire. Én 
mindenkit megértek, hogy ahol eddig nem volt, ahogy mondani szokták a 
semminél minden több. Tehát ahol nem kértek érte semmit, és most fizetni kell 
akár egy forintot, az is sok.    
 
Rostás Zoltán: Mennyi az ára ennek a terveztetésnek? 
 
Beke Tamás: A tervezési díjról, amit mondtam, hogy a mérnöki díjszabások 
alapján szokták ezt kiszámolni. Függ attól, hogy hol van a telephely például. De 
ha ennyire számokat akarnak, akkor, egy locsolási mellékmérőnek a tervezési 
díja, amiben benne foglaltatik a tulajdoni lap, a térképmásolat, a helyszíni 
bejárási felmérés, a tervdokumentáció elkészítése, ez olyan 20-22 ezer forintba 
kerül tervenként. Plusz a vízóra. Ezek ilyen költségek. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdése valakinek az 
elhangzottakkal kapcsolatosan? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Csak egy kérdésem lenne, hogy az előbb 
tetszett említeni, hogy márciusban küldik ki az első számlákat, viszont nem 
tudták megmondani, hogy mennyibe kerül, akkor hogyan állítják ki a 
számlákat? 
 
 

Búza Zsolt polgármester: Van-e más kérdés?  
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Akkor én szeretnék erre válaszolni. A képviselő asszony nem jól értette, mert 
ugyanis ahogy elmondta az Alföldvíz Zrt.-s kolléga az ivóvíz nem változik, az 
ivóvíznek a díja nem változik, ugyanis be van fagyasztva. A szennyvízre nem 
tud mondani árat. Tehát, ha a képviselő asszony figyelt volna, az ivóvíz marad, 
az ivóvíz ugyanannyi. Hogyan tudják megállapítani a díjat? Lehet, hogy akkor a 
kolleganőnek még nem volt bekapcsolva a mikrofonja úgy, hogy történt egy 
leolvasás a viziközmű részéről és az Alföldvíz részéről.  
Nagyon egyszerű a gázt is betudjuk és a villanyt is, be tudjuk nyújtani, hiszen a 
villanyt is havonta jelentjük. Ugyanúgy ingyenesen hívható ez is, és úgy 
gondolom kettő perc alatt ezt is be, tudjuk jelenteni a vízóra állását is. A 
szennyvízberuházás kapcsán készült egy úgynevezett költséghaszon elemzés. A 
költséghaszon elemzés egy részletes megvalósíthatott stáb terv, ez a kettő 
kimutatta, hogy Bakson, ha megvalósul a szennyvízberuházás, akkor 
megközelítőleg 360-400 forint lesz a szennyvíz. Ezt mondtuk mindig is, mert a 
számok ezt mutatták, hogy ennyiből kilehet hozni. Na most itt volt az, amit az 
Alföldvizes kollega mondott, hogy nem tudja mennyi fog lenni, hiszen hatósági 
ár fog lenni. Tehát nekik is a hivatal, és nem a Baksi hivatal, hanem az 
Energetikai hivatal fogja beállítani, hogy mennyi a szennyvíz. Van olyan és én 
őszintén, ennek örülnék a legjobban, van olyan település ahol az Alföldvíz, 
átvette az üzemeltetést és 10 hónapja nincsen áruk. Ami azt jelenti, hogy 10 
hónapig ingyen használhatjuk a rendszer, plusz a 6 hónap után. Én megmondom 
őszintén, ennek örülnék, ha a fenti hivatalba hónapokig ülnének most azon, 
hogy Bakson milyen hatósági ár lenne, hogy addig is ingyen használnánk. A 
lényeg az, hogy tudom, hogy önök most azt szerették volna, hogy elhangozzon 
az, hogy mennyibe fog kerülni a szennyvíz. Ez nem a szolgáltató hibája, és nem 
az önkormányzat hibája, sajnos ilyen a rendszer. Amikor majd fogjuk tudni, 
hogy pontosan mennyi fog lenni ez az ár, akkor természetesen az Alföldvíz Zrt. 
fogja önökkel egyeztetni. A másik, hogy almérő és egyebek. Na hát erre szokták 
mondani, hogy ahány ház, annyi szokás. Minden háznál teljesen más-és más a 
helyzet. Én megmondom őszintén, hogy Beke Tamást azért hívtam ide, mert ő 
jó pár Baksi beruházáson részt vett és minden egyes kivitelező meg volt vele 
elégedve. Ha bárkinek ilyen jellegű igénye van, én bátran tudom ajánlani, de 
lehet mást is idehívni. Kérjenek bátran mástól is nyugodtan árat, de én azt 
gondolom, hogy helyismerettel már rendelkezik a Tamás és már bizonyított 
szakmailag.  
Házi átemelő, természetesen van Baksnak egy Esélyegyenlőségi programja. Az 
esélyegyenlőségi program azt mondja, hogy senkit ne érjen hátrányos helyzet a 
másikkal szemben. Itt a házi átemelőkre gondolok, hiszen ő nekik külön 
rendszert kell kiépíteni, almérőt kell kiépíteni és áramellátást biztosítani a házi 
átemeléshez. Valóban igaza van annak, aki beletartozik ebbe az 50 háztartásba, 
hogy akkor ő neki mennyit kell fizetni és milyen plusz költséggel, jár ez. A 
pályázat során, ennél a pályázatnál van egy úgynevezett tartalék, a projekt 
menedzsment most dolgozik azon, hogy a tartalék terhére létrehozzuk azt az 50 
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bekötést, ami almérőt jelent, hogy ennek az 50 ingatlanon élő embernek az 
esélyegyenlőségi mutatói ne sérüljenek. Teljesen ingyen szeretnénk biztosítani 
az almérőt ennek az 50 személynek. Bennem is felmerült a szennyvízzel 
kapcsolatban mi van akkor, hogyha rákötött és a szomszéd tudja vagy 
kifigyelte, hogy nem fizetett semmit, nincs neki se LTP szerződése, 
lakástakarék-pénztár, semmije nincs, és mi az, hogy rákötött. Valóban igaza van 
annak, aki eddig rendszeresen fizette az LTP-t, illetve rendszeresen fizette a 
részleteket LTP-n kívül, vagy aki már kapott is levelet, hogy vége van a 
futamidőnek és, hogy a befizetett összeget a lakástakarék-pénztár átutalta a 
Viziközmű Társulatnak. Ezek természetesen nem maradnak csak úgy. Ugyanis 
addig van türelmi idejük, amíg az Alföldvíz Zrt. át nem veszi az üzemeltetést. A 
próbaüzem tart és megint az a fránya jogszabály nem tehetünk semmit. Viszont 
amint vége van a próbaüzemnek április 18-ával, köztartozás módjára a jegyző 
nem, hogy lehetséges, kötelessége behajtani az érdekeltségi hozzájárulást. Tehát 
aki rákötött az ne is álmodjon arról, hogy azt ingyen fogja használni, a másik, 
hogy sajnos most már nem lehet fizetni, és nem lehet kötni LTP szerződést. Az 
járt jól, aki a legelsők között kötötte az LTP szerződést, mert az kapott egy 
levelet a Fundamentától, hogy lejárt neki a futamideje és, hogy a lakástakarék-
pénztár átutalta az összeget a Viziközmű Társulatnak. Nagyon sokan bejöttek, 
hogy kérik vissza a pénzt, azt elfelejtették, hogy nyolc évvel ezelőtt aláírtak egy 
lemondó nyilatkozatot, miszerint ez az összeg, amit befizetnek fedezetül, 
szolgál a szennyvízberuházás önérőjeként. Most a másik dolog az, hogy 
időközben már hála az önkormányzat 84%-ról 95%-ra tudta növelni a 
pályázatnak az identitását. 202 millió önerő helyett 46 milliót kell csak 
befizetni, felvenni. Ha most mindenkinek visszafizetnénk ezt az összeget, akkor 
nem lenne fedezet. Azt mondtuk, hogyha elszámolunk a pályázattal és látjuk, 
hogy mennyi csúnyán mondva felesleg keletkezik akkor azt a két összeg közötti 
különbséget, tudja majd visszautalni a Viziközmű Társulat. Ezt akkor tudja 
megtenni, amikor lezárja a pályázatot, látja, hogy mennyi hitelt kell felvenni, 
mennyi a hitelnek a futamideje és, hogy mennyi kamatot kell fizetni. A 
következő kérdés, hogy mennyi a hitelnek az összege? Pontosan még nem 
tudjuk, azért nem tudjuk, mert nem mindjárt a pályázat elején használtuk fel az 
önerőt, hanem halasztott önerőt kértünk. A halasztott önerő az azt jelenti, hogy 
2013-ban kellett volna nekünk felvenni hitelt, és visszafizetni 2019-be kellett 
volna. Nem mindegy, hogy 2013-ba vesszük fel a hitelt vagy 2015-ben. Tehát 2 
évig így nem fizettünk kamatot. Halasztott önerőt kértünk és itt a legvégén fog 
kiderülni, amit szintén most számol ki a projekt menedzsment, pontosan 
mennyi, azaz összeg, amit fel kell, vegyünk, és 2019-ig, amikor az utolsó LTP 
szerződést ki fogják fizetni, addig nekünk fel kell tartanunk a Viziközmű 
Társulatot. Amikor ez kifizetődött, és amikor az utolsó LTP-t is visszautalják az 
OTP lakástakarék-pénztár a Viziközműnek, akkor lehet megszüntetni a 
Viziközmű Társulatot. És akkor itt van az, hogy nagyon sajnálom azokat LTP 
szerződést vagy lakástakarék-pénztárszerződést. Ugyanis aki kötött, annak 
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minden évben 30%-ot hozzáírt az állam, de mi van azokkal, akik nem kötöttek? 
Sajnos azoknak az állam nem fog jóváírni 30%-ot, ő nekik a teljes összeget kell 
kifizetni. Ma ült össze a Viziközmű Társulatnak a küldött gyűlése és határozott 
arról, hogy 48 hónap alatt mindenki, aki még eddig nem kötött LTP szerződést, 
köteles 4200 forintot kifizetni. Most 48 hónap alatt, 2019-re neki is be kell 
fizetni. Én azt gondolom, hogy azt mondtuk, hogy nagyjából a felét vissza 
fogjuk tudni majd fizetni, az valóban így is van. Ha most valakinek nincsen 
szerződése, és aki eddig törvénytisztelő állampolgárként befizette a 200 ezer 
forintot, és hogyha most hozunk egy olyan döntést, hogy neki csak 100 ezret 
kell befizetni, akkor nem járunk el tisztességesen azokkal szemben, akik 
befizették mind a 200 ezer forintot. Fizesse be ő is a 200 ezer forintot, és amikor 
lejár a futamidő vissza fogja kapni a 100 ezer forintot. Én úgy gondolom ez a 
tisztességes megoldás mindenkivel szemben. Van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban valakinek kérdése?  
 
Rostás Zoltán: És akinek nincs mit rákötni? Mi van azokkal, akiknek nincsen 
fürdőszobájuk? Az ő esetükben hogyan működik? 
 
Búza Zsolt polgármester: Víz az van? 
 
Rostás Zoltán: Igen, van.  
 
Zsittnyán Zoltán: Akinek nincsen kialakított belső fürdőszobája, gyakorlatilag 
így van, nincs mit rákötni. Szennyvíz ami keletketik, egy üritőbe kerül, 
gondolom. Gyakorlatilag az Alföldvíz Zrt. senkit sem fog kötelezni erre.  
 

Búza Zsolt polgármester: Még egyetlen egy, amit úgy gondolom, hogy meg 
kell osztani önökkel. Mi van azzal akinek bekötötte az Unió a házibekötését, 
van ivóvíze, van fürdőszobája de nincs rákötve a rendszerre. Ez is egy 
megoldás, csak ez egy nagyon drága megoldás. Ugyanis nem mi fogjuk 
kötelezni, illetve az Alföldvíz Zrt. fogja kötelezni, hanem van egy hatóság, 
ugynevezett Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőség, egy borzasztó szigorú hatóság, jó pár esetbe mi is megküzdünk 
velük. Azt fogja mondani, hogy mivel tájvédelmi körzet vagyunk egy 
elfogyasztott köbméter 3500 forintos talajterhelési bírság van. Én azt gondolom, 
hogyha számolunk egy köbméter után fizetünk 400 forint szennyvízdíjat vagy 
egy köbméter után fizetünk 3500 forint talajterhelési bírságot. Könnyű 
kiszámolni, hogy melyik az olcsóbb. Van még egy variáció, aki azt mondja, 
hogy akkor se akar rákötni a rendszerre, inkább kiépít egy zárt rendszert. Lehet, 
de azt gondolom, hogy ebben az esetben is tervdokumentációra van szükség és 
egy olyan építményt kell neki létrehozni, ami szívárgásmentes. Egy ilyen 
építménynek, én nem vagyok szakember szerintem egy olyan fél millió 
nagyságrendű összege biztosan van. Kiépíti a rendszert, rendbe van, viszont az 
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elhasznált vízmennyiséget igazolnia kell, hogy ő azt elszállítja. Tehát kiépít 
valaki egy 10 köbméteres rendszert, és a rendszer ez egyszer megtelik, neki 
számlával kell igazolni, hogy az elhasznált szennyvízet elszállítatja és 
ártalmatlanítja. Ma Bakson azt hiszem 2200 forintért viszik a szennyvíznek a 
köbméterét. Itt is könnyű kiszámolni, hogy melyik az olcsóbb. Én azt 
gondolom, hogy még mindig olcsobb az a rendszer amit az Unió kínál nekünk. 
Hála nagyon sokan vannak önök között, akik már rákötöttek, és ha most azt 
kérném, hogy nyújtsa fel a kezét az, aki LTP szerződése van, sokan 
felnyújtanák.  
Egy két mondatot csak a rendszerről. Ugye 2013. december 11-én adtuk át a 
területet, összesen 879 házibekötést finanszírozott az Unió és 50 db házi 
átemelőről kell gondoskodnunk. És a próbaüzem az 2015. április 17-én fog 
befejeződni. Eddig jelen állás szerint több, mint 310-en kötöttek rá. 
Természetesen továbbra is szeretnénk önöket segíteni, a Nonprofit Kft. által 
idomokat, egyebeket lehet igényelni, ugyhogy éljenek a lehetőséggel. Még 
annyit szeretnék elmondani, hogy alig indult el a próbaüzem, hogyha a 
szomszédra figyelünk, hogy nem fizette be az LTP-t és tudjuk, hogy rákötött a 
rendszerre, akkor figyeljünk a szomszédra olyan módon is, hogy pelenkát, 
konyharuhát, farmernadrágot és különböző egyéb dolgokat ne dobáljanak bele a 
rendszerbe, könyörgöm. Ha meghibásodik a rendszer, az mind az önkormányzat 
fogja javítani és nem én fogom javítani, hanem mi mindannyian, a mi 
adóforintunkból történik ennek a javítása.  
 
Szilágyi László: Elszámolás esetében a 30% plusz kamattal kapcsolatban 
szeretném megkérdezni, hogy ezzel a pénzzel mi lesz? 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondtam, de elmondom még egyszer. A 
fundamenta szerződése 200 ezer forintról szól. Tulajdonképpen ez a kamat, 
mert ha valaki LTP-t kötött, akkor 30% kamatot kapott havonta és 160 vagy 
170 ezer forintot kellett neki befizetni és a kamatok miatt jön ki a 200 ezer 
forint. A lényeg az, hogy a lejártakor az érdekeltségi hozzájárulás a kamattal 
200 ezer forint. Tehát, hogyha valaki tisztességesen fizette be hónapról hónapra 
és nem volt neki több, mint fél éves hátraléka, mert ha volt, akkor arra nem 
vonatkozik a kamat, ha valaki folyamatosan fizette, arra vonatkozik az éves 
kamat.  
 
Jónás Mónika: Anyukámék egy összegbe befizették a 176. 500 forintot, 
hozzátett az állam 30%-ot, így nekik akkor öt év múlva 200 ezer forint lesz a 
számlán, és akkor abból fogják vissza kapni?   
 
Búza Zsolt polgármester: Így igaz. Pontosan. Az elhangzottakkal kapcsolatban 
van-e kérdése valakinek, mert más tárgykörbe is szeretném tájékoztatni a 
kedves Baksiakat. Ha nincs, akkor tisztelettel megköszönöm vendégeinknek a 
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részvételt. 
 
Azt már bizonyára látták a szponzor is bemutatta már a Csillag Házat. Azért 
tettem bele, mert a komplex telep programban is használjuk a Csillag Házat 
igaz, hogy 2013 óta folyamatosan használjuk, és azért látszik szemmel 
láthatóan, hogy milyen volt és, hogy milyen lett. A TÁMOP a komplex telep 
program és a komplex telep program keretében nagyon sok program 
megvalósult Bakson, családi napot tartottunk, közösségi napot tartottunk a 
Mária telepen. Ebből tudtuk finanszírozni a május elseji egészségnapot a Mária 
telepen. És a fejlesztések között szerepel a faluközpont, ami szintén megújult. 
Minden egyes alkalommal, amikor közmeghallgatás van, be szoktam számolni 
az elmúlt év pályázatairól, eseményeiről.  
A térfigyelő rendszer, nagyon sok év telt el és minden évben, és minden egyes 
év november elsején kaptuk a visszajelzést, hogy a temetőbe lopják a virágot. 
Igaz, hogy amióta Szitár Ferenc ezredes úr a kapitány vezetője Kisteleken, azóta 
egyre kevesebb a bűncselekmény Bakson is, ez érezhető. És a rendőrséggel 
közösen és itt szeretném az őrsparancsoknak köszönetet kifejezni, hogy 
vigyázták, óvták szeretteinknek a virágait és a síremlékeit. November elsejével 
egyetlen egy bejelentés sem érkezett viráglopással kapcsolatban. Lehet, hogy 
volt, de hozzánk nem jutott el. Ez azt gondolom, hogy nagyba köszönhető 
annak, hogy térfigyelő kamerarendszert építettünk ki a temetőbe. Kamera 
rendszer szeretnék a későbbiekben is kiépíteni, hogyha lesz rá mód és lehetőség.  
A faluház felújítása, ugye nem elsőre fordult már elő, hogy Civil Szervezettel 
közösen pályáztunk egy beruházásra. Itt szeretném kiemelni, és újból 
megköszöni az akkori elnöknek, a Horgászegyesület elnökének Herpai 
Mihálynak, hogy hozzájárult ahhoz, hogy felújításra kerüljön a Bárka Szálló. És 
itt szeretném megköszönni a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős 
Egyesületnek és elnökének Dobos Péternek, hogy hozzájárult ahhoz, hogy fel 
tudjuk újítani a Faluházunkat, ugyanis hát Civil Szervezetek hívjuk segítségül 
akkor nem 80%-os intenzitása van egy pályázatnak, hanem 100%-os. A faluház 
megújításán is látható, hogy Langerné Victor Katalin helyettes államtitkár 
asszony is megtisztelt minket. Ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy 
tegnap voltunk kint Szerbiába, egy első tárgyaláson. Ugyanis a komplex telep 
programunk bekerült a jó gyakorlatok közé. 1753 település közül lett 
kiválasztva a településünk és alkalmunk volt bemutatni a programunkat 
Budapesten. Ezt a jó gyakorlatot vittük el Szerbiába és Langerné Victor Katalin 
is ugyanúgy volt velünk, ellátogatott hozzánk. A kormány is támogatja azt a 
törekvésünket, hogy Újvédekkel is megismertessük ezt a programot és valóban 
voltunk egy cigánytelepen. Azért azt érdemes lenne sok embernek megnézni. 
Tehát van egy összehasonlítási alap, én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk 
arra, hogy milyen körülmények között élünk és, hogy nálunk mi van. Iszonyatos 
körülmények vannak ott, úgyhogy örüljünk, hogy benne vagyunk az Unióba, 
bár az Uniónak nagyon sok hátránya is van. 
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A szociális tűzifa pályázat a következő, amiről szeretnék egy pár szót szólni. 
Évek óta arra törekedtünk, hogy a szociális tűzifára pályázatot adjunk be. Hála 
sikerült is. Sajnos többször kényszerültünk arra, hogy visszavontuk ezt a 
pályázatot, hiszen önerőt igényelt. Tavalyi évbe fordult elő, hogy a kormány 
változtatott e stratégián és 100%-os támogatásba biztosította a pályázókat, arról 
hogy megigényelhetik ezt a támogatást. A megyében rajtunk kívül egyetlen egy 
település van, aki többet nyert nálunk, tehát mi vagyunk a másodikak. 233 erdei 
m3-t nyertünk. A tűzifával kapcsolatban kaptunk hideget-meleget, hogy a 
választás során így ígértük, úgy ígértük. Tudtunk adni 313 helyett 303-nak, mert 
313-an adták be az igényüket és 303 ember felelt meg az előírásoknak, ők 
részesültek pozitív elbírálásba. Sajnos 10 igénylést kellett elutasítani, ilyen-
olyan okból, de ezt a Szociális Bizottság bírálta el. Ezzel kapcsolatba szeretném 
elmondani, hogy elvállalta az önkormányzat, hogy ingyen és bérmentve 
kiszállítják a fát. A szállítási költség egy kicsit több lett, mint amit mi 
terveztünk, pontosan, azért mert messzebbről kellett hoznunk. Azért fordult ez 
elő, hogy mi keményfát igényeltünk, én azt gondolom, amikor keményfát 
igényelt az önkormányzat és keményfát pályázott, akkor jól döntött, mert sokkal 
jobban lehet fűteni a keményfával, mivel nagyobb a fűtőértéke is. Viszont 
sajnos a Dalerd Zrt. késés miatt nem tudta teljesíteni a 233 erdei m3-t 
karácsonyra, azért mert várnunk kellett, hiszen hogyha kiosztottuk volna a falu 
felének fát, akkor a másik fele azt mondta volna, hogy milyen szemét az 
önkormányzat és, hogy én miért nem kaptam. Ezért döntöttünk úgy, hogy mi 
összevágjuk az egészet, és egyszerre kezdjük el kiszállítani, kihordani. Így is 
kaptunk hideget-meleget, például, hogy miért a Mária telepen kezdünk, miért 
nem a majorba. Azért mert valahol el kell kezdeni, és azaz ésszerű, hogy ott 
kezdjük el, ahol többen igényelték. Mária telepen igényelték a legtöbben így ott 
került elsőként kiosztásra.  
Volt olyan, aki mondta, hogy neki egészbe kell a fa, volt olyan, aki azt mondta, 
hogy a vastaga kell neki, volt olyan, aki azt mondta, hogy neki a vékonya kell 
és volt olyan is, aki azt mondta, hogy neki nem felel meg, ha vegyesen adjuk, 
neki csak akácfa kell. Megmondom őszintén, azért hogy eljusson a 
rászorulóknak a fa, ezzel a fával közel 50 ember dolgozott. És ennek az 50 
embernek a munkáját ócsárolták, és ilyenkor gondolkodik el az ember, hogy 
megéri ezt nekünk csinálni, csináljuk ezt? Komolyan mondom, hogy 
elgondolkodtató az, hogyha adunk, akkor azt lenézik, vagy becsmérlik, és nem 
felel meg. A közfoglalkoztatottak is bent voltak hétvégén azért, hogy a 
rászorulok, minél előbb megkapják a fát. Mit csináljunk még? És komolyan 
mondom elgondolkodtató, tisztelet a kivételnek természetesen, mert voltak 
olyanok is, akik megköszönték, de ez volt a kevesebb. Kihelyezünk a jövő héten 
a polgármesteri hivatalba egy ládát, amibe kérem önöket, és adják tovább az itt 
nem jelenlévőknek, hogy jöjjenek be és dobják be levelüket, hogy legyen tűzifa 
támogatás, vagy ne legyen. Három-négy gépet kell felújítani, mert a munkások 
vágták éjjel-nappal a fát. Volt olyan önkormányzat, akik nem vágták fel a fát 
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pedig benne volt, hogy három részre össze kell vágni, volt olyan önkormányzat, 
aki kért azért, hogy kiszállítsák a fát, ahol ingyen kellett volna kiszállítani. Mi 
ingyen kiszállítottuk és kérésére, három részre összevágtuk, és csak az vitte el 
egészbe a fát, aki nyilatkozott róla, hogy ő egészbe elviszi. Ezért, hogy a 
pályázati kiírásnak megfeleljünk és, hogy nehogy megbüntessenek. 
Szennyvízberuházás, erről a mai nap folyamán már nagyon sokat beszéltünk. 
Az aszfaltozás és egy-két földmunka van hátra, és én abba bízom, hogy 17-én 
átadásra kerül az Alföldvíz Zrt.-nek. Amiről beszéltem, az hogy 95%-os a 
intenzitásra emelkedett a támogatás és 5%-os önerőre van szükség. Mi a pontos 
összeg? Még nem igazán pontos de előreláthatólag 46 millió 153 ezer 330 
forintot kell felvenni. Ez azért annyi, mert hála már pályáztunk, egyszer 
nyertünk 17 milliót, és úgy néz ki most jelen pillanatba 6 millió 600 ezerre, 
pályázunk és ez nem végleges, mert nem tudjuk, hogy az összes igényelt önerő 
alapra vonatkozó pályázatunkat megadják-e vagy sem, ezért csak 
megközelítőleg mondom ezt az összeget. Előreláthatólag 2-3 hét múlva kapunk 
választ. 2015. április 17-ig fog tartani, 310 a rákötések száma, az akkori adat, 
amikor ezt rögzítettük az óta szerintem már több.  
És a közfoglalkoztatás, ugye Bakson az önkormányzat a legnagyobb 
foglalkoztató. Hosszabb rövidebb ideig tudjuk foglalkoztatni az embereket és 
én, ennek nagyon örülök. Emlékszem arra, hogy nyolc évvel ezelőtt hogyan 
működött a közfoglalkoztatás, és most hogyan működik. Nyolc évvel ezelőtt, 
hát bizony szaladgálni kellett az emberek után. Ma nem telik el olyan hét, hogy 
valamelyik Baksi fiatalember vagy fiatalasszony ne jönne be, és azt mondaná 
„Polgármester úr, ha tud, akkor rakjon már be a közfoglalkoztatásba.” Elértük 
azt, hogy az emberek igenis, hogy dolgozni akarnak, és nem elégszenek meg a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatással. Persze azért is jók, a TÁMOP-os és 
TIOP-os pályázatunk, amiket csinálunk, mert nagyon sokan tanulnak, nincs 
képesítésük. Viszont, ha képesítést szereznek, akkor sokkal, nagyobb eséllyel 
tudnak munkába elhelyezkedni. Amikor az iskolapadba ülnek akkor is, van 
lehetőségük jövedelemre. A téli közfoglalkoztatásba most 15 főt tudtunk 
alkalmazni 100%-os intenzitással és a többi ciklusba pedig összesen 84 főt 
tudunk alkalmazni hosszabb-rövidebb időre. Itt több szempontból tevődik össze 
a 84 fő. A startmunka, mintaprogramba is részt vettünk és tulajdonképpen az 
utóbbi évek termése, hogy mivel gyarapodott az önkormányzat. Pótkocsi, 
vonólap, fólia, fúrt kútjaink vannak, öntözőberendezéseink vannak, 
permetezőnk, traktorunk, borona, eke, tárcsa, rotátorunk van és rengeteg kézi 
szerszám. Azt gondolom, hogyha a munkaprogram, a mezőgazdasági 
startmunkába dolgozunk akkor teljesen önellátóak, vagyunk, tehát nem kell a 
közeljövőbe külső segítséget hívni.  
A szociális ellátások is változnak ebben az évben. Ugyanis 2015. március 
elsejétől a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
átkerül a Járáshoz. Ami marad jóformán az önkormányzatnál az tulajdonképpen 
a lakásfenntartási támogatás, temetési segély és a rendkívüli támogatás. Ez a 
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három támogatás. Átkerül a járáshoz, úgyhogy az önkormányzatnak a 
mozgástere ez által is szűkül. A mai testületi ülésen a képviselő-testület hozott 
egy döntést a lakásfenntartási támogatásokra vonatkozóan, mivel 
mozgásterünket korlátozták. Úgy módosult a lakásfenntartási támogatás, hogy a 
minimálisan adható 2500 forint az maradt, viszont nem fognak kapni 8 és 10 
ezer forintos lakásfenntartási támogatásokat, mivel az önkormányzat megszabta, 
hogy a költséget figyelembe véve, maximum 5 ezer forint igényelhető. A 
négyzetméter alapon is változtattunk, tehát tulajdonképpen 2 részben 
változtattunk, egyszer a 750 forintról 400 forintra csökkentette az önkormányzat 
a másik, pedig az elismert költség. Úgy vettük figyelembe és alkottuk meg a 
szociális rendeletünket, hogy a lehető legkevesebb személyt érintsen a változás. 
Tehát például egy 4-5 személyes családnál, 200 ezer forintos jövedelemnél a 
lakásfenntartási támogatás 300 forinttal fog módosulni, de ez a 300 forint azért 
van, mert közbe ugye a rezsicsökkentés él. És tulajdonképpen itt vannak a 
segélyek, február 28.-al megszűnik a normatív lakástámogatás és átkerül az 
önkormányzathoz, ez az, amiről beszéltem. És itt van, amiről majd a 
közmeghallgatás után majd fogunk dönteni remélhetőleg. Ugyanis nyertünk egy 
pályázatot, egy közbeszerzési eljárást folytattunk le a pályázattal kapcsolatosan, 
viszont a pályázat kiírója és elbírálok, azok ebből az összegből több mint 6 
millió forintot levettek és hát tulajdonképpen ezt kell majd az önkormányzatnak 
megtárgyalni. Amit nyertünk az egy fotovoltaikus rendszer, tehát elektromos 
áramot állít elő ez a rendszer. Tulajdonképpen a fenntartási költségeket tudjuk 
csökkenteni, az óvodába kerülne fel, ha amennyiben és most sikerül döntenünk 
és megállapodnunk, az iskolára kerül fel egy ilyen rendszer és a Polgármesteri 
Hivatal épületére. A pályázatból sikerült egy fitness parkot is átadnunk. És itt 
jön a TÁMOP, az esélytöbblet a Baksiaknak című TÁMOP-os pályázat, amiért 
szintén kaptunk hideget-meleget. Jó ideje van már ez a pályázat a porondon és 
elmondom, hála se, az ózdi cigányok se, miskolci cigányok se a cserepes sori 
cigányok, és ki tudja még hány cigány akart ide jönni, senki nem jön ide, mert 
ugyanis ez a Baksiakról szól. És nem tudom, hogy arra vonatkozóan van-e adat, 
hogy a jelenlegi pályázók és, akik pályáztak és ebbe is döntöttünk, hogy ki az, 
aki beköltözhet a most frissen felújított Fecskeházakba. Teljesen felújított házba 
tudnak beköltözni azok, akik pályáztak erre a rendszerre. Egy teljesen új, 
modernt épületbe fognak beköltözni. Tehát arra vonatkozóan, hogy mennyi 
cigány és mennyi magyar költözik be, mert ugye azt is kaptuk, hogy ez csak a 
cigányoknak van. Nem, ide magyarok is költöznek be, sőt benne is laknak. És 
vannak olyan párok, akik vegyes párok, az egyik cigány a másik magyar 
származású. Tehát azt gondolom, hogy azok kerülnek be, akik külön akarnak 
lakni és, akik megfeleltek a pályázati kiírásoknak. Nagyon jól felszerelt maga az 
épület és az épületek, amik meg fognak valósulni a közeljövőben, 8 db épület és 
az a 8 db épület ez napelemmel, napkollektorral, hőszigeteléssel, 
esővízgyűjtővel van ellátva, pontosan azért, hogy ki tudják fizetni a bérleti díjat 
és a rezsit is, ki tudják fizetni.  Ez nem ingyen van, hanem ezért nekik tenni 
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kell, az építkezésen ott kell lenni, a környezetüket rendbe kell tenni, körülbelül 
egy 1000 m2-es ingatlanra fognak bekerülni és hát olyan 600m2 az, amiről 
gondoskodniuk kell, tehát rendbe kell tartani az ingatlant. Sőt akár ha valaki 
szeretne egy kis konyhakertet is, meg tud művelni. És akik beköltöznek 
azoknak a közösségi programokon is részt, kell venni és társadalmi munkát is 
teljesíteni, kell, mert ugyanis van olyan, akiről döntött ma a képviselő-testület, 
hogy nem felel meg mindenféle előírásnak. És hát ennek a programnak 
köszöhetően megvalosúlna a Mária telepen egy buszforduló, 450 ember 
számára épülne buszforduló. És most itt borzasztó szomorú vagyok, mert lehet, 
hogy az előbb elsoroltak, nyolc ház felújítás, 23 családnak az elhelyezése, hát ez 
sajnos lehet dugába döl, ugyanis ma kaptam kézhez a levelet, miszerint az egyik 
baksi úriember, akivel 2014-be írásosan is megállapodtunk, tehát senki nem 
mondhatja, hogy nem voltunk elég körültekitőek és nem voltunk elég 
figyelmesek. Hozzájárulást kértünk az úriembertől, hogy ezt a programot 
megcsinálhassuk, és úgy gondoltuk, hogy ő is örülni fog ennek a programnak, 
hiszen képviselő jelöltnek is indult. Erre kapom a levelet, hogy eláll az 
építkezéséhez hozzájárulási szándéktól. Ez azt jelenti, hogy, ha ez valóban így 
lesz, akkor nekünk a közel elhasznált 100 millió forintot vissza kell fizetnünk. 
Ha ez így lesz, akkor az elkövetkező 5 évben minden egyes pályázatból ki 
leszünk zárva. Fülöp Zoltánról van szó különben, tehát én borzasztóan 
sajnálom, és én most szeretném kérni a képviselő társaimnak a segítségét, mert 
ugyanis körülbelül másfél hete a projekt menedzser, Polyák Teréz járt nálam, 
ugyanis ahol ebben a programban megvalósul bármiféle építés, a szomszédokat 
mindenhol felkeresi Polyák Teréz és elbeszélget a szomszédokkal. Ugyanis volt 
ellenállás a telkekre vonatkozóan is, hogy miért oda visszük a cigányokat, miért 
arra az üres telekre építjük a házat, azért mert ez az előírás. Terka felvállalta, 
hogy az összes szomszéddal fog beszélni, mert azt gondolom, szakmai 
vezetőként nála jobban senki nem tudja elmondani, hogy miről szól ez az egész. 
Másfél hete történt egy beszélgetés ő és az úriember között, minden rendbe van, 
és erre jön a levél, hogy nincs, akkor hogyan fordulhat ez elő. És ezért 
szeretném kérni a képviselő társaimnak a segítségét, akik annak idején vele 
együtt indultak, mert én sajnos már nem tudok rá hatni, hogy próbáljanak már 
ész érvekkel hatni az úriemberre, hogy mégis csak járuljon már hozzá és legyen 
olyan kedves, hogy ez a buszforduló megépülhessen és ehhez a 450 emberhez, 
eljusson a tömegközlekedés. Én ebbe szeretném kérni a segítséget, hogyha 
lehet, akkor kérném a segítséget.  Reméljük, hogy azért minden pozitívan 
alakul, mert ha 5 évig nem pályázhatunk, akkor tényleg ki lehet rakni Baksra, 
hogy Baks bezárt.  
Tavaly a faluszintű rendezvényeinket természetesen létre tudtuk hajtani 
különböző pályázatokból és önerőből. És hát jövő.  
Nem tudom, hogy Terka szerettél-e volna valamit mondani az elhangzottakkal 
kapcsolatosan, pályázattal kapcsolatosan? 
Polyák Teréz: Én szívesen akkor. 
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Búza Zsolt polgármester: Rendben. Át is adom a szót.  
 
Szilágyi István: Hagy szóljak pár szót. Örülök, hogy itt van az alpolgármester 
asszony is. Anita én annak idején megkerestelek, engem hivatalosan a 
földhivatal megkeresett, hogy mellettünk ez a Csillag Ház épül. Én kértelek, 
hogy tolmácsold, kérlek a polgármester úrnak, hogy tájékoztassa legalább a 
környező lakosokat, hogy hogyan néz ki. Ugye erről volt szó? És nem tudom, 
hogy átadtad-e az üzenetet. 
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Igen átadtam. 
 
Szilágyi István: Mai napig se tudunk arról semmit sem. Amit én tudok, azt a 
Földhivataltól tudom.  
A másik, megkerestem a polgármester urat többször az ivóvízzel is 
kapcsolatosan, hogy miért kellett hőségriadókor csinálni, hogy napokig nem 
volt víz. Az előző jegyző asszonyt ugye megkerestem, hogy én úgy tudtam és 
jól is tudtam, törvény írja elő, hogy a szolgáltatónak, mármint az 
önkormányzatnak, mint a tulajdonosnak ivóvizet kell biztosítania. Én nálam a 
doktornő is nagyon jól tudja, hogy beteg gyerek van. Utána másnap, amikor 
bejöttem ide, kaptunk egy tájékoztatót. A víz alkalmatlan volt a fogyasztásra, 
olyan körülmények voltak három napig, hogy még a jószág sem ihatott belőle, 
és, most ha a gyerek ebből iszik és megbetegszik, és a felelősséget ők nem 
vállalják. 
 
Búza Zsolt polgármester: Jó, köszönjük szépen. Ivóvíz, 13 településen csinálta 
ugyanaz a vállalkozó, mindenhol volt leállás, csak Bakson volt ekkora cirkusz, 
csak Bakson kértek lajtos kocsit, mert nem tudom fél napig vagy három óra 
hosszáig nem volt víz. 13 település közül csak Baks. Pista és bocsánat, de ez 
pont a te kérésedre lett, az alpolgármester asszony intézkedett és lajtos kocsi lett 
kirendelve. A másik, hogy ha nagyon nagy szükség van a vízre, Pista én azt 
gondolom, hogy majdhogynem egy korúak vagyunk, én úgy gondolom, hogy jó 
magam is tudom, hogyha nincs a faluba víz, és nagyon szomjas vagyok, akkor 
lemegyek a Mária telepre.  
Az értesítéssel kapcsolatban, nagyon fontos az, hogy olvassuk el az újságot, 
nagyon fontos azért küldjük ki. Az újság nem begyújtásra és nem egyéb 
dolgokra használandó. Olvassák el, nagyon hasznos. Benne van az újságba, elő 
fogom keresni, és el fogom küldeni. Az újságba benne volt, hogy három 
fórumot fogunk tartani Csillag Házba, aki érintett jöjjön el. Pista én azt 
gondolom, hogyha elolvastad volna, akkor nyugodtan ott lehetettél volna, 
elmondtuk volna, de az előbb elmondtam, a kolleganőm hamarosan meg fog 
keresni, hiszen még most fogják kiírni a közbeszerzési pályázatot. Arról fog 
tájékoztatni, amiről körülbelül három hónapja, négy-öt hónapja beszéltünk. Én 
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arra szeretnélek kérni, hogyha elkerül hozzád az újság, vagy nem jutna el, akkor 
légy szíves szólj, vagy hívj fel, és gondoskodni fogok, hogy utólagosan az 
újságot elvigyék. Most szeretném a kolleganőmnek a szót.  
 
Polyák Teréz: Hódmezővásárhelyen élek, viszonylag egy elég nagy város, 
senki nem keresi a lakosság kegyeit, bedobnak, hozzánk egy cédulát vagy 
kirakják egy villanykaróra, rá van írva, hogy hánytól hányig, több nap egymás 
után nem lesz víz, és akinek szüksége van vízre, kisebb nagyobb kannákba tölt 
vizet, és úgy itatja, az állatait meg úgy iszik, ez van Hódmezővásárhelyen. Csak 
ezt szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani.  
A házakkal kapcsolatban, ahogy a polgármester úr mondta volt lakossági fórum, 
amire sajnos hiába vártuk a Baksi lakosokat, hiszen nem jöttek el. Úgy 
gondolom, hogyha a szórólapot bedobják, a postaládákba az csak méretében 
különbözik attól a tájékoztató füzettől, újságtól, ami ezen a településen van. 
Minden hónapban és rendkívüli esetekben akár egy hónappal korábban is 
megjelenik. A hírmondóban minden alkalommal megjelent, hogy lesz lakossági 
fórum, ezen kívül ki plakátoztuk több helyen, a boltba, a postán, a péktárnál a 
piacon, a Mária telepen, a buszmegállóban, a polgármesteri hivatalnál, az 
iskolánál és óvodánál, ezeken a helyeken kivolt rakva az biztos. Nincs 
mindenkinek számítógépe, akinek van, feltettük a település honlapjára azt is 
meg lehetet nézni. Amikor a belső pályázatot kiírtuk arra, hogy pályázzanak a 
lakosok a bérlakáshoz való hozzájutás jogára, akkor is ugyanezeket a módokat 
próbáltuk azért, hogy mindenki megkapja az információt. Ma például 
döbbenten, jöttem be arra, hogy azaz ember, aki az életét mesélve vált el tőlem 
az elmúlt héten, szerdán az most úgy gondolta, hogy kerékkötője lesz annak a 
programnak, aminek a helyességét és a hasznosságát az elmúlt héten belátta. 
Nekem azt mondta, hogy maguk tényleg milyen nagyon sokat dolgoznak, és 
igazuk van abban, hogyha egyszer az Unió ad egy csomó pénzt arra, hogy az 
önkormányzat gyarapítsa a vagyonát és október 31-ig kötelezettség ugyan csak 
azokat a bérlőket kijelölni, amit az Unió megenged. De ha október 31.-e után 
változás lesz, bárki beköltözhet, csak összehasonlítható helyzetben, előnyben 
kell részesíteni azt, aki ennek a pályázatnak az előírásainak megfelel. 
Megkérdeztem Fülöp úrtól is, hogyha én azt mondanám önnek, hogy vegyen 
olyan házat, amilyet ön szeretne, építsen magának, adok rá pénzt, de 
meghatározott ideig azoknak kell adni a házat, akiknek én, mondom. Melyikünk 
az, aki nem akarná ezeket, a házakat, melyiküknek nem kellene a pénz, emelje 
fel a kezét, és mondja, hogy rosszul döntött képviselő-testület. De akkor, amikor 
már az elmúlt június óta benne vagyunk egy folyamatban, elköltöttünk egy 
csomó pénz, temérdek engedély, mindenféle ügyintézést, mi egyebet végig 
jártunk a Földhivataltól kezdve a Járási Hivatalig. Most már a Fecskeház 
felújítása lassan befejeződik, és el kellene kezdeni a többi munkát, úgy, mint a 
buszfordulót például, ami 450 ember közlekedését biztosítja a település 
nagyobb része irányába. És most azt mondja, hogy igényt tartok a telkemre, 
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amire tavaly nem tartottam. Hogy van ez? Nem tudom, hogy hogy jöhet 
valakinek, azaz ötlete, hogy önkormányzatot madzagon rángasson, én adtam 
írásban egy hozzájárulást, ami azt jelenti, hogy elkezdődhetnek ezek a 
munkálatok. Lehet 10 milliókat kifizetni azért, hogy szakértők, tanácsadók, 
egyebek kiadják azokat a nyilatkozatokat, szakvéleményeket, ami alapján el 
lehet indítani ezeket, az építkezéseket, és utána mi lesz? Most 100 millió 
forintot fizessünk vissza az Uniónak. Azt meglehet tenni, de, hogy ezt az 
önkormányzat se kifizetni nem tudja, se 5 évig pályázni nem tud az biztos. 
Úgyhogy a következő lépés csak az lehet, hogy aki ezt a kárt okozta az 
önkormányzatnak annak valamilyen úton, módon meg kell téríteni. Én nem 
számoltam ki, de bármelyikük neki állhat kiszámolni, egy lakosra mekkora kár 
jut azért, mert van egy ember, aki majdnem egy év után meggondolta magát. Ha 
azt gondolják, hogy az Uniótól pénzt kapni ingyen azért, hogy az önkormányzat 
vagyona több 100 millió forinttal gyarapodjon, és itt lehetősége legyen a 
továbbiakban is 23 családnak, lehet, hogy változó ütemben, de használni ezeket, 
a házakat és a fiataloknak beköltözés és önálló életet kezdeni. Ha úgy 
gondolják, hogy ennek értelme van, akkor segítsenek nekünk valahogy és 
győzzék meg Fülöp Zoltánt arról, hogy amit tesz azt mindannyiunk ellen, teszi.  
 
Szilágyi István: Egy, amit eddig elmondott az nagyon szép és nagyon jó, csak a 
polgármester úr arra kérte, hogy a Csillag Házról beszéljen, és arról nem szólt 
egy szót sem. A másik, hogy nem értem, miért kell Bakson házakat építeni, ha 
van vagy ötven ház, ami eladó és naprakész, lakható.  
 
Búza Zsolt polgármester: Erre szeretnék én válaszolni. Ezért tartom 
fontosnak, hogy el kell olvasni az újságot. Pista, ha elolvastad volna az újságot, 
akkor valószínűleg eljöttél volna arra a fórumra, ami három fórumon, mind 
háromszor elmondtuk, hogy miért építünk új házakat, de szívesen elmondom 
neked így külön. Azért építünk új házakat, mert Uniós előírás, hogy milyen 
házba költözhetnek be azok az emberek, akikre ezt a pályázatot az Unió kiírta. 
Tehát amikor új házat építünk, akkor azért ül itt az építőmérnök, aki a projekt 
menedzsere, a mérnök kiszámolja mi a célszerű, és mi a hatékonyabb a 
pályázattal kapcsolatban és ezt nyújtja be az Unió felé. Ki kell mutatni mi a 
hatékonyabb. Új házat építeni egy üres telekre vagy egy vályogházat vagy 
mondjuk egy olyan házat, ami picit romos, lebontani teljesen, szigetel, 
visszabontani, ami költséggel jár. Nagyon könnyű eldönteni, szerintem egy új 
házat sokkal olcsóbb felújítani, mint egy régit. Valóban ez is szóba került és 
nagyon jó lett volna, ha Pista az elején ott vagy, és amikor ott vagy és ötletelsz 
és ezt az ötletet elmondod nekünk, akkor el tudtuk volna mondani, hogy ne 
haragudj ez nem járható út, mert az új háznak az építése sokkal 
költséghatékonyabb, amit támogat az Unió, a régi házat nem. Valóban igazad 
van, nagyon sok olyan ház van, ami már romos, nem lakott és a többi, és azokat 
felújítani, de azok a házak az előírásoknak nem felelnek meg. És nekünk, mint 
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azt már sokszor említettük, a bizonyos jogszabályt és azokat a jogszabályi 
előírásokat be kell tartani. 
 
Polyák Teréz: Hozzátennék még ehhez egy néhány részletet, ha megengedik. 
Itt 16 lakásról van szó. Valóban meg lehetett volna próbálni azt, hogy vesz az 
önkormányzat 16 egyforma minőségű és hajszálpontosan egyforma házat, 
egyforma nagyságút, itt Bakson. Tud nekem mondani 16 hajszálpontosan 
egyforma házat?  
Az eladó házakkal kapcsolatban két probléma volt még. Az egyik, hogy 
túlságosan nagyok voltak, azokat sajnos egy családnak nem lehetett volna 
odaadni, mert nem láttuk értelmét 100 m2-nél nagyobb házat odaadni szociális 
bérlakásként. Minek, egy fiatal családnak, akik nem több generációban élnek? 
Teljesen felesleges. Hogyan fogják fenntartani az akkora nagy óriási házat, 
mekkora költség lesz, mire felújítjuk az Uniós előírásoknak megfelelően. A 
másik oka az, hogy körülnéztünk először a Baksi ingatlanpiacon, és amikor 
három-négy héten keresztül nézegettük a házakat, akkor ilyen egy-két három 
millió forintosak voltak, és amikor kiderült, hogy az önkormányzat nézegeti a 
házakat hirtelen 6 millióba kerültek. Hogy magyarázzam meg az Uniónak, hogy 
azon a helyen, ahol jön az ingatlanbecslő és megállapítja a háznak a m2 értékét, 
itt 10-szer annyiért fog majd az önkormányzat vásárolni. Hogyan tehetné meg 
ezt az önkormányzat? Ki fogja ezt elhinni nekünk?  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Zsuzsa? 
 
Vári Istvánné: Én sokáig gondolkoztam, hogy nem szeretnék hozzászólni 
ehhez a témához. Nem titok, hogy Fülöp Zoli a szomszédom és az sem titok, 
hogy a napokban mesélte el a szándéknyilatkozatának visszavonásának az okát. 
És én azt gondolom, hogy Zoli nem akarja akadályozni ezeknek a házaknak az 
építését. Ő a telepi buszpályaudvar földrészéért cserébe ígéretet kapott az ő 
általa megkerült földterület önkormányzattól megvásárolhatóságára. Ő szerinte 
ez az ígéret nem teljesült, ő azt, amit megjelölt földterületet nem vásárolhatja 
meg, mert az önkormányzat visszavonta, ezért ő neki az ügyvédje azt javasolta, 
hogy vonja vissza a szándéknyilatkozatát. És én úgy gondolom, mivel Zoli 
nincs itt, és ő ezt most nem tudta elmondani, én pedig ezt tudom, úgy 
gondolom, van mód megoldásra. 
 
Búza Zsolt polgármester: Zsuzsa, ha ebbe segítesz nekünk, tisztelettel 
megköszönöm. Polyák Teréz. 
 
Polyák Teréz: A telek, amit ő szeretne, nagyon sok tulajdonosé. Az ő 
problémája azt volt, hogy ezt a nagyon sok tulajdonost nem tudta megtalálni. 
Kérte az önkormányzat segítségét abban, hogy a telek megvásárlásának, magán 
személyek tulajdonában lévőt, nem az önkormányzat tulajdonában, hanem több 
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magánszemély tulajdonában lévő telket megvásárolhassa. És az önkormányzat 
azt mondta, hogy jogászt biztosítunk arra, hogy ezt ő lebonyolítsa. Azt mondta 
az önkormányzat, hogy rendelkezésre áll térítésmentesen, lehet fordulni hozzá, 
nem kerül egy fillérbe sem, igénybe lehet venni. Ő ezt egyszer sem tette meg.  
Tehát nem nagyon értem, hogyha egyszer ingyen és bérmentve jogi segítséget 
nyújt az önkormányzat, vajon mit kellene még tenni? Ha egyszer ott van, amit 
kér, de nem él vele, akkor vajon mit kellene tennünk nekünk, mit kellene tenni 
az önkormányzatnak vagy a képviselő-testületnek? Ha valaki tudja, mondja 
meg nekem.  
 
Csépe István képviselő: A véleményem az, hogy semmiféleképpen nem azt 
kellene tenni, hogy mindenféle rossz embernek ki kiáltani itt most Fülöp Zolit a 
távollétében. Itt, akik itt vannak, nagyon jól ismerik azt az urat. Az úr ennél az 
önkormányzatnál hosszú ideig képviselő volt, az az úr nekem a barátom, azaz úr 
annak idején, amikor ezt az egész csatornázási pályázatot indítottuk és többféle 
verziókat felállítottunk, ő volt az első olyan tulajdonos, aki felajánlotta az első 
nyomvonalvezetőt a Mária telepről fel a szennyvízkezelőbe a saját területén 
keresztül, azt mondta, csak intézzétek el azt, hogy a tájvédő ne szóljon bele. 
Ehhez képest most ezen a kivitelezés során én tudom személyesen tőle, nekem 
panaszolta, hogy mindenféle megkeresés, egyéb nélkül átvitték úgy a csatorna 
nyomóvezetékét a Mária telepről a Fő utca mellett, hogy még annyit se mondtak 
neki, hogy Fülöp Zoli mi a véleményed ehhez, azaz ő területe. Ez olyan dolog, 
hogy mindenki ragaszkodik a saját tulajdonához és, ha nincs itt, akkor nem 
tapsolva, majmolunk ki egy közel hatvan éves embert, hanem leülünk vele és 
megbeszéljük, hogy kinek a mi a problémája, mit hogyan lehet elintézni. Zoli 
mindig is, úgy állt a buszmegállónak a problémájához is, hiszen ez évekkel 
ezelőtti dolog, és ennek volt 59 féle verziója, hogy megfeleljen mindenkinek, 
hogy meg is tudjuk csinálni, hogy legyen rá annyi pénzünk és pályázatunk. 
Nem hiszem, hogy Fülöp Zoli, azaz ember, akit nem lehet arról meggyőzni, és 
én a polgármester úr kérésének eleget teszek és a holnapi nap folyamán, meg 
fogom keresni Fülöp Zolit és én ezzel kapcsolatosan, el fogok vele beszélgetni, 
hiszen az első tárgyalásokat is én kezdtem vele. Azt is mondhatom, hogy abban 
az időben szabadkezet adott minden olyan jellegű dologba, ami arról szól, hogy 
a lakosság érdekét, ami szolgálja, ő neki nem áll akadályt. Szerintem, ha 
korrektül leülünk vagy leültök vele beszélni, a Zolival lehet. Köszönöm szépen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Valóban igazad van. Köszönöm szépen a 
hozzászólást, és nagyon szépen köszönöm a segítséget. Remélem, hogy 
eredményre vezet, mint ahogy Zsuzsa is mondta, hogy szól érte.  
A probléma ott van, hogy mi tegnap kint voltunk Szerbiába vittük a 
programunkat. Ma pedig azzal szembesülök, hogy a szöges ellentéte van leírva, 
mint amiről az előző héten Polyák Teréz áradozott.  
Azt senki nem állította, hogy Zoli rossz ember. Én tényként közöltem azt, ami 
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levelet kaptunk és ez engem lehangolt. Én nem mondtam egy szóval sem, én 
nem minősítettem semennyire, és azt gondolom, hogy a terembe senki nem 
minősítette. Tényként közöltük, hogy ilyen levelet kaptunk. A múlthét után nem 
értjük ezt a hozzáállást, hiszen megbeszéltük vele, ő írta alá 2014-ben a 
támogatást és, ha ebbe segítetek, akkor én ezt nagyon szépen köszönöm. És 
természetesen mindenféle segítséget, mint ahogy Polyák Teréz elmondta, hogy 
nem önkormányzati földről van szó, amit Zoli sajnos rosszul írt le. Nem 
önkormányzati tulajdonról van szó, természetesen segítünk benne. Változás 
történt már a jogi szolgáltató személyét tekintve, reméljük, hogy ez a jogi 
szolgáltató, aki most jelen pillanatban működik Bakson, tehát egy másik 
ügyvéd, reméljük, hogy agilisabban áll hozzá és valószínűleg dűlőre fognak 
jutni, mert a megállapodás valóban így szólt, hogy az önkormányzat ingyen és 
bérmentve biztosítja a jogi szolgáltatást, kerül, amibe kerül. És köszönöm 
szépen a segítséget, Zsuzsa neked is köszönöm.  
Visszatérve, tervezett pályázatok és beszéljünk a jövőről. Többször szerettünk 
volna a Gondozási Központot felújítani, reméljük, hogy a közeljövőben 
megvalósul. Norvég alapon adtuk be a pályázatot annak idején, sajnos nem 
nyertünk. Tervünk van, tervdokumentációval rendelkezünk, úgyhogy reméljük 
a közeljövőben sikerül felújítani. És ami nagyon fontos, hogy önfenntartóvá 
váljon a település, ezért szeretnénk az Egészségház fűtésének a korszerűzését 
szintén napelemekkel, napkorrektorokkal, hőszigeteléssel, nyílászáró cserével 
ellátni. Nagyon fontosnak tartjuk az óvoda II. ütemének a megvalósítását is, 
hiszen a II. ütembe lenne mód rá, hogy só szobával, orvosi szobával, nővér 
szobával lássuk el és egy plusz, foglalkoztatót is kapna az óvoda, hiszen nagyon 
sok a légúti megbetegedéssel küszködő gyermek, és azt gondolom a só szoba 
erre megfelelő, lenne. Polgármesteri Hivatal bővítésére azért van szükség, mert 
jelen pillanatban is, nem tudom ki járt a Polgármesteri Hivatalba, a projektjeink 
kapcsán munkavállalókat veszünk fel, amelyeket a projektek finanszíroznak, 
tehát nem az Önkormányzat, nem a Polgármesteri Hivatal és nem a Baksiak 
fizetnek, hanem az Uniós forrásokból lehívott pénzekből fizetjük a kollegáknak 
a bérét. Jelen pillanatban van most olyan iroda, ahol öten dolgoznak egy 2,5 
méterszer három méteres irodában. És ha hasonló projekteket szeretnék 
megvalósítani a közeljövőben is, azt gondolom, hogy normális körülmények 
között kell, hogy legyen a kollegáknak az elhelyezése, ezért szeretném a 
Polgármesteri Hivatalt bővíteni. A piacteret is szeretnénk bővíteni, mint ahogy 
korszerűsítettük az elmúlt évben vagy az azelőtti évben, ugye rendes 
mellékhelyiséggel láttuk el, az ÁNTSZ is hozzájárult ahhoz, hogy 
üzemeltethetjük a piacot. A piac kerítése és a posta közötti részt szeretnénk 
megvásárolni. Csak érdekességképpen szeretném elmondani, hogy régebben az 
önkormányzat teljesen ingyen és bérmentve adta át az egész területet a 
postának, ma azért a kis sávért a posta, illetve nem is ma, elővettem az aktát és 
visszanéztem, azt hiszem 3 évvel, ezelőtt folytattam megállapodást, akkor 500 
ezer forint + áfát kértek érte, tehát ennyit a jó szándékról.  
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Természetesen a Horgász-tó megvalósítása továbbra is tervünkbe van. A 
Levelényi és a Mindszenti komphoz vezető utak megújítása. A gazdasági 
csomagba szerepel a Levelényi útnak a megvalósítása, erre is már nagyon 
sokszor lett volna lehetőség a felújítására, csak itt sajnos önerőt igényel, jelen 
esetben 50%-os önerőt igényel. A gazdák nem tudnak megegyezni, hogy ki 
mennyit adjon be a közös költségbe és, hogy az önerőt hogyan adják hozzá. Az 
önkormányzat ezt nagyon szívesen koordinálná, anyagilag nem tud 
hozzájárulni, hiszen mi csak a temetőig használjuk ezt az utat. Felajánljuk a 
lehetőséget, hátha élnek vele azt az utat használó gazdák. Természetesen 
nagyon fontos lenne egy kerékpárút, amit már régóta szeretnénk és nem csak a 
belterületi, hanem a külterületi kerékpárút is és, hogyha a pályázati kiírások 
adják a lehetőségét, akkor nem csak Ópusztaszert, hanem Csanyteleket is 
összekötnénk, hiszen beszéltem a Csanyteleki képviselő-testülettel, 
polgármester úrral és Csanytelek határáig meg van építve a kerékpárút és 
szeretném megépíteni a kerékpárútját. És hogyha Csanyteleket és Baksot is 
összekötjük, akkor elég messzire ellehet érni kerékpárral.  
A Gyermekjóléti és Családsegítő szolgálatot is szeretnénk bővíteni és 
természetesen a Bárka Szálló további bővítése és ifjúsági szálláshely kialakítása 
is tervünkbe, van. Tehát egy sátorozó hely, az a melléképület, ami most a Bárka 
Szálló udvarán van azt átalakítani tusoló és wc helyiségé. Jelen pillanatba is én 
úgy tudom, hogy 5 szállóvendég van a Bárka Szállóba. Annyit elszeretnék 
elmondani, hogy nagyon sok programot bonyolítottunk le a Bárka Szállóban, 
ahol közel 2 millió forint bevétele van, amióta a szállót átadtuk. Szerintem elég 
jól működik, de még működhetne jobban is.  
És hát a munkalehetőségek, mindig ez a legkardinálisabb probléma. Szociális 
Szövetkezet szeretnénk létrehozni, amire remélhetőleg az évvégén vagy jövő év 
elején tudunk pályázni reményeink szerint és Mezőgazdasági feldolgozó 
üzemet, szeretnénk létrehozni, ahol nem csak a közfoglalkoztatottak által 
megtermelt zöldségeket és gyümölcsöket tudjuk hasznosítani, hanem arra 
gondoltunk, hogy a helyben megtermelt árukat szeretnénk felvásárolni és azokat 
felhasználni, csomagolni és tovább értékesíteni. Ha erre vonatkozóan nyertes 
pályázatunk lesz, az azt jelenti, hogy közel 80 millió forinttámogatást fogunk 
kapni gépekre, berendezésekre, mert egy 3 évre előre fillére pontosan 
kidolgozott gazdasági tervet kell letenni az asztalra, ahhoz, hogy ezt a 
támogatás megkapjuk. És amennyiben úgy dönt a Belügyminisztérium, akkor 
remélhetőleg meg is tudjuk valósítani ezt a kis üzemet.  
Röviden tömören ennyi lett volna a mai közmeghallgatásnak a tárgya. Én azt 
szeretném megkérdezni Önöktől, hogy nem személyes, hanem közérdekű 
kérdés, a személyes kérdést szeretnének feltenni akkor jövő héten hétfőn 
ügyfélfogadási időben, várok mindenkit szeretettel. Ha közérdekű adatra 
vonatkozó kérdése van, akkor, Pista parancsolj.  
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Szilágyi István: Én még azt szeretném megkérdezni, hogy befejeződött 
úgymond ez a szennyvízcsatorna hálózat, hogy a KRESZ táblákat, azt, kiknek 
kellene visszaállítani, egyszer. A másik, hogy az Ady Endre utca és Béke utca 
sarkán, ahogy jobbra fordulunk, ott van hagyva egy méteres szakasz, úgymond 
ott van hagyva egy 30 centiméteres kátyú, illetve kérdésem lenne még az 
útjavítások, hogy azokkal mi a helyzet? 
 
Búza Zsolt polgármester: Erre szeretnék röviden válaszolni, de mielőtt 
válaszolok Rózsi néni, tessék nyugodtan kérdezni. 
 
Mihály Józsefné: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy a temetőbe mikor fog 
megépüli a második urnafal?  
 
Búza Zsolt polgármester: Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Az 
önkormányzat képviselő-testülete többször tárgyalta és természetesen 
szeretnénk megvalósítani, ennek a helyéről, kivitelezéséről és áráról szerintem a 
közeljövőben fogunk dönteni. Én azt szeretném kérni, hogy ezt a következő 
soros testületi ülésre készítsük elő, és tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Pistának 
a felvetésére, köszönöm szépen a felvetést. Kimaradt a szennyvíz ismertetéskor, 
hogy mivel most tavaszodik és késő őszre jutott az aszfaltozás és egyebek, 
természetesen a kivitelező és mi is látjuk, hogy van még mit tenni a 
helyreállítással kapcsolatban. Most, hogy tavaszodni fog, március elejére van 
beírva, ez a tervünk, hogy a kivitelezővel utcáról utcára végig fogunk menni, 
hogy ne maradjon ki senki. Természetesen tudjuk azt, hogy vannak olyanok, 
hogy négyszer-ötször beszólnak, hogy ekkora a süllyedés, és akkor sem megy ki 
a kivitelező. Nagyon szívesen megcsinálnánk mi is, csak nem mi kaptunk ezért 
pénzt, hanem a kivitelező, ez az egyik. A másik meg, hogyha hozzányúlunk és a 
kivitelező tudomására, jut akkor, hogyha bármilyen hiba előfordul akkor azt 
fogja mondani, hogy köszöni szépen ezért a bekötésért ő nem vállal garanciát, 
hát vállaljon csak garanciát. Ezzel kapcsolatban türelmet szeretnék kérni 
mindenkitől. 
Azt elfelejtettem mondani, hogy a múlt évben 2 millió forinttal jutalmazta a 
közfoglalkoztatási programunkat a kormány. A Belügyminisztériumban egy 
kitüntetést vehettem át, erre nagyon büszke vagyok és köszönöm szépen a 
közfoglalkoztatottaknak, hogy ilyen derekasan helyt álltak. A másik, 14 főt 
fogunk felvenni a belterületi csatornák és utaknak a helyreállítására, ugyanis 
most erre lehetőség van. Biztos nagyon sokat fogunk tárgyalni a kivitelezővel, 
hogy mi az az aszfalt, ami ő alattuk tört össze, és mi az az aszfalt, ami már úgy 
volt, és amibe nem tudunk megegyezni végképp, akkor azért döntöttünk most 
úgy, hogy 14 főt alkalmazunk, hogy esetleg amibe nem sikerül megegyeznünk 
akkor azt önkormányzat közfoglalkoztatási mintaprogram keretében helyre 
tudja állítani.  
Közérdekű kérdése van-e valakinek ezen kívül? 



30 
 

 
……..: Szerintem közérdekű kérdés. Mikor lesz Bakson bank-jegyautomata?  
 
Búza Zsolt polgármester: Nagyon jó a kérdés. Köszönöm szépen a kérdést. 
Következő a helyzet a Kereskedelmi és Hitelbanknál volt az önkormányzatnak 
vezetve a számlája. Az Önkormányzatnak a képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy átmegy az OTP-hez. Egy olyan ígérettel váltottunk, hogy egy éven belül 
lesz Bakson automata, ez volt két éve, tehát egy éve már elvileg kellene, hogy 
legyen. 2008-ban hozzánk is elért a válság, erre azt mondta az OTP, hogy nem 
hajlandó automatát kihelyezni, sajnos. Illetve van a B variáció, hogy hajlandó 
automatát kihelyezni abban az esetben, ha az önkormányzat finanszírozza. 
Ennek a kihelyezése 6 és 8 millió forint közötti, a másik, hogy nem csak, hogy 
finanszírozza az önkormányzat, hanem üzemelteti is. Én folyamatosan 
tárgyalok a kapcsolattartóval és tulajdonképpen azt az ígéretet, kaptam, hogy 
valahonnan most le fognak szerelni egyet, és nálunk azt fel fogják szerelni. Én 
bízom abban, hogy valamilyen úton, módon tudunk ide automatát kihelyezni.  
Más kérdés? 
Én tisztelettel megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Mindenkinek 
nyugodalmas éjszakát.  
 
 

K.m.f.  

Búza Zsolt                                     Dr. Faragó Péter  
polgármester          m.b. jegyző  
 
 
 
 
 


