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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat és meghívott
vendégeket, megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes. Javaslatot tesz a
meghívóban rögzített napirendi pontok módosítására, illetve elfogadására.
Ismertetném a napirendi pontokat, az első napirendi pont a polgármesteri beszámoló a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről, a második napirendi pont beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános
Iskola és Óvoda, óvodai nevelés helyzetéről, harmadik napirendi pont beszámoló a Szent
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás helyzetéről. A második napirendi
pontot az óvoda képviselője fogja ismertetni, a harmadik napirendi pontban pedig az iskola
képviselője ismerteti az ezzel kapcsolatos anyagot. Negyedik napirendi pontként szeretnék
javasolni előterjesztést. Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, ha nincs akkor én a negyedik
napirendi pont módosításával, javaslom a napirendi pontok elfogadását.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
127/2014. (IX. 24.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban rögzített
napirendi pontokat elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

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: Úgy gondolom, az utóbbi időben igencsak a lakosság körében
nagy örömre szolgált az, hogy a 85% támogatásból a képviselő-testület által beadott
pályázatnak köszönhetően 95%-ra növelte a képviselő-testület a szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep intenzitására vonatkozó pályázatot. Ezzel kapcsolatban levélben
értesítettem a település lakóit, hogy a befizetett érdekeltségi hozzájárulásnak minimum a felét
fogja visszafizetni a képviselő-testület, illetve a víziközmű társulat. Ez még mind nem elég,
hiszen a több mint 46 millióra is beadtuk a pályázatot, ez pontosan arról szól, hogy 46 millió
forintra csökkent a 202 millió forint önerő, de ennek a 46 millió forintnak a 60%-ra is van
módunk és lehetőségünk pályázni. Tehát ha megnyerjük az LFM által kiírt pályázatot, és itt
megnyerjük a 46 millió forintnak a 60%-ra vonatkozó önerőt, akkor újabb lehetőség nyílik a
lakosság felé pénzvisszafizetésre.
Az elmúlt időszakban egy előszerződést kötött a képviselő-testület, ugyanis többször, több
alkalommal próbálkozott már, hogy benépesítse az ipari parkunkat, és hogy ipari
létesítményeket hozzon létre. Ennek célja, hogy több iparin jellegű tevékenység, szolgáltatás
működjön a településen. Egy előszerződési megállapodást fogadott el legutóbb egy rendkívüli
testületi ülés keretében a képviselő-testület, miszerint 7 millió Ft/ha-ért szeretné értékesíteni a
területet. Ennek az előszerződésnek a tárgyalása most a másik oldalon van. Bízom benne,
hogy a vevő, illetve a befektető hajlandó lesz elfogadni.
Elfogadta még a képviselő-testület, mint ahogy minden évben el szokta fogadni, hiszen a
gyermekekre és az oktatásra fektetett energia, munka, én úgy gondolom, hogy pénzben igazán
nem mérhető, mivel a képviselő-testület felelősen gondoskodik a felnövekvő nemzedékről,
így pályázott a Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj rendszerre is 2015ben.
Ebben a ciklusban ez az utolsó testületi ülés, a legközelebbi testületi ülést már az új
megválasztott polgármester és képviselők tehetik majd meg.
Sok fejlesztést hajtottunk végre, sok embernek tudtunk segíteni azáltal, hogy beruházások
jöttek létre, tanfolyamokat indítottunk, a közmunkaprogramban aktívan részt vettünk.

Békehangulatot tudtunk teremteni Bakson. Ennyit szerettem volna kiegészítésképpen mondani
az első napirendi ponthoz. Köszönöm a két és fél év alatt tett áldozatos munkáját
mindenkinek.
Van-e egyéb, kérdés, észrevétel az első napirendi ponttal kapcsolatosan?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
128/2014. (IX. 24.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a polgármesteri
beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

II. napirendi pont:
Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, óvodai nevelés
helyzetéről
Ea.: Pinjung Emilné óvodavezető

Pinjung Emilné igazgató helyettes: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket, képviselőket. Én
úgy gondolom, hogy nem teljes a beszámoló anélkül, hogy ne értékelném az előző tanévi
eseményeket, és nem számolnék be azokról a programokról, amik egész évben lezajlottak.
Még teljesebbé válik a beszámolóm, amikor a munkatervet tárom a képviselő-testület elé, és
figyelemmel kísérhetik a következő tanévünket. Én nem kívánnám kiegészíteni a beszámolót,
mert úgy gondolom részletesen taglalva van. Mivel ez az utolsó testületi-ülés, ebben a
formában én is szeretnék köszönetet mondani az önkormányzatnak, testületi tagoknak a sok
segítségért, amit egész évben tettek nekünk.
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy az írásbeli beszámolóval és a
szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban van-e kérdés?
Lépné Soós Anita alpolgármester: Én, mint képviselő és mint szülő szeretném megköszönni,
és szeretnék gratulálni az intézményvezető helyettes asszonynak, illetve a pedagógus
testületnek a munkájához. Úgy gondolom, hogy úgy, mint iskolánk és óvodánk a családnak is
jó modell és pozitív példa lehet, mint például a pedagógiai program, amit megvalósítottunk.
Ehhez csak gratulálni tudok, és köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönet és hála az óvodai dolgozóknak, hiszen nem mindennapi

körülmények között dolgoznak, itt nem az infrastruktúrára gondolok, hanem arra, hogy egy
nyugodt, megbízható környezetben tudnak dolgozni az egyháznak köszönhetően. Az
egyházmegye lett a fenntartója ennek az intézménynek is, a püspök úrnak köszönhetően
sikerült megmenteni az óvodát és iskolát, és amikor ez megtörtént, jött az újabb csoda, hogy
nemcsak mi lettünk az egyházmegye részesei, hanem hozzánk tudott csatlakozni még
Tömörkény, Pusztaszer és Ópusztaszer.
Akik átkerülnek az iskolába, megkapják a megfelelő képzést, alapokat és megállják a
helyüket.
A jó pályázati rendszerünknek köszönhetően, van most egy előmenetele az óvodának,
mégpedig a CSANA.
Láthatóan más az óvoda környezete is, nagyon szép. Én azt gondolom, hogy minden rendben
van, és rendesen működik. Azt kívánom, minden működjön úgy tovább, ahogy eddig.
Van-e még kiegészíteni való, kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor én még egyszer
megköszönöm Pinjung Emilné óvodavezetőnek a tartalmas írásbeli beszámolót és szóbeli
kiegészítést.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
129/2014. (IX. 24.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelés helyzetéről szóló
beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
3) Irattár

III. napirendi pont:
Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás
helyzetéről különös tekintettel a tanévkezdés tapasztalatairól
Ea.: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm Somogyiné Utasy Ibolya igazgatónőt.
Tartalmas írásos beszámolót kaptunk a szokásos módon, de gondolom, hogy szóbeli
kiegészítés is van, tehát át is adnám a szót.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden
jelenlévőt. Bizonyára látják a képviselők, hogy 2. éve olyan beszámolót kapnak, amelyben 7
intézmény van, a három óvoda és a négy iskola. Szerettem volna egy olyan képet adni, így
most raktam bele egy gazdasági kimutatást is, hogy mindenki lássa, hogy nem kis
felelősséggel dolgoznak a munkatársaim és jómagam is. A gazdasági oldalon lehet látni, hogy

mennyi az évi költségvetése az intézményünknek, tehát nem tudjuk szétválasztani most már
ezt a hét intézményt, egy intézményként kell kezelnünk. Amit még el szeretnék mondani,
hogy kezd híre lenni a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvodának. Mindent
megtesznek a kollégáink, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, van átjárhatóság az
intézmények között, és nagyon jó példa a hatásosságra az, hogy vannak gyerekeink
Ópusztaszerről és vannak gyerekeink Baksról Ópusztaszerre, és megszűntek a problémák,
amelyek a társak hozzáállásából adódtak. Nagyon jól együtt tudnak működni az intézmények
és az ilyen magatartásbeli problémákat meg tudjuk együtt oldani. Állandó a kapcsolat az
intézmények között, Ági és Incike nagyon sokat segítenek. Nagyon örülök, hogy a képviselőtestület az elmúlt időszakban támogatott minket.
Még annyit szeretnék elmondani, hogy az intézmények jó együttműködését segíti, hogy
áttanító kollégáink is vannak, lehetett a beszámolóban látni. Köszönöm szépen, ha kérdése van
valakinek, szívesen válaszolok.
Búza Zsolt polgármester: Van-e valakinek észrevétele, kérdése az elhangzottakkal
kapcsolatosan?
Kecskeméti Józsefné képviselő: A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete is tartott
esélyegyenlőségi napot az iskolában. Remélem a gyerekek is élvezték az egész napot,
úgyhogy csak gratulálni tudok a munkátokhoz, az iskolához, az óvodához.
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Mint pedagógus és szülő elmondhatom, hogy
minden tárgyi és személyi feltétel adott.
Hátrányos helyzetből adódóan nem könnyű nekünk, de a kollégáimmal helyt állunk, vannak
gyógypedagógusaink is.
Ami még fontos, hogy mint egyesületvezető is elmondhatom, hogy szoros a kapcsolatom az
intézményekkel.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Ahogy Péter említette a kapcsolatokat, nagyon
fontos, hogy megemlítsük Antal Imre plébános úr nevét, akinek nagyon sokat köszönhetünk.
Bevezetésre kerültek a diákmisék, és elmondható, hogy szemmel látható a fejlődés.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Szeretném megköszönni Ibolyának és a pedagógusoknak,
hogy rugalmasak és nyitottak vagytok a határon átívelő kapcsolatok ápolására is. Köszönöm.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Az ember, amikor csinálja a beszámolóját, sok
minden kimarad. Tényleg olyan szívesen beszél arról, hogy a néptáncosok birtokba vették az
iskola egyik épületét, ami köszönhető az Önkormányzatnak is. Nem beszéltem még az IPR
pályázatról, ami szintén egy nyertes pályázat, és továbbra is folytatódik az útravaló
pályázatunk. Ezek már annyira szokványos dolgok, hogy úgy elfelejti az ember, és nem említi
meg, de nagyon büszkék vagyunk ezekre is.
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Szeretném az önkormányzatnak megköszönni a
segítséget. Például, ha Pestre kell vinni a gyerekeket, akkor maximálisan jól állnak hozzá.
Búza Zsolt polgármester: Én itt szeretnék arról szólni az iskola és az óvoda tekintetében,
hogy tegnap az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkóztatásért Felelős
Államtitkárságról ellátogatott hozzánk Langerné Victor Katalin, társadalmi felzárkózásért
felelős helyettes államtitkár.

Az államtitkár asszony több, mint hat órát töltött a településünkön, és mondhatom azt, hogy
dicsérve távozott tőlünk, és a pályázatok tekintetében a támogatásáról biztosított minket. Ezek
a kapcsolatok nagyon fontosak egy település életében. Hiszen én úgy gondolom, hogy azokat
a forrásokat, amelyek a rendelkezésre állnak, ilyen kapcsolatok nélkül lehívni igazán nehéz.
Amikor az államtitkár helyettes asszony itt volt, természeten bemutattuk a településünket, és
úgy néz ki, hogy vannak már olyan elindult programjaink, amelyek példaértékűek lesznek az
országban.
Mind az iskola és mind az óvoda tekintetében nagyon fontos elmondani azt, hogy nagyon sok
hátrányos helyzetű gyerekkel foglalkoznak, még jobban oda kell figyelni rájuk. Viszont azt
kell, hogy mondjam, méltán büszkék lehetünk az iskolára és óvodára is. Nagyon szépen
köszönöm Ibolyának a konstruktív együttműködést. Úgy gondolom, hogy elindult egy olyan
folyamat, hogy a Szent Miklós Katolikus Általános Iskolának és Óvodának neve van, és nem
csak nálunk, hanem a környéken is. Én azt kívánom, hogy ezt a nevet tartsátok meg nagyon
sokáig, és legyen mögötte olyan tartalom, ami most is van, és köszönjük szépen a munkát.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
130/2014. (IX. 24.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás helyzetéről, különös
tekintettel a tanévkezdés tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
4) Irattár

IV. napirendi pont
Előterjesztések
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: A képviselő-testületnek egy rendkívüli testületi ülésen már
bejelentettem azt, hogy a csatorna-beruházás pályázata a 85%-os intenzitásról 95%-ra nőtt.
Miután beszámoltam a képviselő-testületnek, küldtem a lakosságnak egy levelet, amiben
örömmel tájékoztatom őket, hogy a 85%-os intenzitás 95%-ra nőtt. Ebben a levélben azt is
leírtam, hogy az önerő módosulásával felszabaduló összegek minden érintett számára
visszafizetésre kerülnek. Viszont ez az érintetteknek, a lakosoknak nem volt egyértelmű, ezért
egy határozati javaslattal szeretném, hogy a képviselő-testület megerősítse a polgármester
levelét.
Szeretném, ha a képviselő-testület név szerinti szavazással megszavazná a határozati javaslat
elfogadását. A név szerinti szavazásnak pedig a következő a menete, először határozatot kell
hoznunk arról, hogy név szerinti szavazás lesz.
Van-e kérdés? Ha nincs, akkor szeretném, hogy név szerint szavazzunk arról, hogy mindenki

visszakapja a pénzét. Aki egyet ért azzal, hogy név szerinti szavazással döntsünk, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
131/2014. (IX. 24.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy dönt, hogy a
csatorna-beruházás megnövekedett pályázati intenzitásából eredő
pénzvisszatérítésről név szerinti szavazással dönt.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Átadom akkor most a szót a jegyző asszonynak. Jegyző asszony
ismerteti a neveket és egy határozott igennel, nemmel vagy tartózkodással döntse el mindenki,
hogyan szavaz.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző:

Búza Zsolt:

Igen

Lépné Soós Anita:

Igen

Kecskeméti Józsefné:

Igen

Kovács Gábor:

Igen

Mihályné Tóth Margit: Igen
Dr. Orosz Éva:

Igen

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Kihirdetem az eredményt, mivel Fátyolné
Ménesi Ildikó nincs jelen, ő nem szavazott. A többi jelenlévő képviselő igennel szavazott,
tehát megerősítik a képviselők azt a levelet, amelyben értesítettem a lakosokat, hogy
mindenki, aki érintett ebben, és befizette az érdekeltségi hozzájárulást, az annak legalább a
felét vissza fogja kapni.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
132/2014.(IX.24.)

határozat
A képviselő testület garantálja a szennyvíz beruházás megemelt
intenzitásából eredő önerő különbözet visszafizetését. LTP
szerződések esetében a futamidő végén (melyek havi befizetésének
összege: 2000 Ft, 2150 Ft, 3300 Ft, 3650 Ft, 3990 Ft, egyösszegű
LTP) a pályázat lezárásakor, illetve a szerződések lejártakor a
befizetők vissza fogják kapni az önerő legalább felét.
Azoknak a lakosoknak, akiknek nincs LTP-je (egyösszegű nem LTPs befizetők, nem LTP-s 2800 Ft-os részletfizetők) is be kell fizetni az
érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét, és a pályázat lezárásakor ők
is visszakapják a különbözetet.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

Szeretném megkérdezni, hogy van-e nyilvános testületi ülésre vonatkozó kérdés, észrevétel,
bejelenteni való?
Ha nincs, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy megjelent az ünnepi testületi
ülésen. Úgy gondolom, nincs más dolgom ezen a mai napon, mint, hogy akik jelen vannak,
szeretném egy kis ajándékkal megköszönni külön-külön az időközi választás óta eltelt
időszakban nyújtott munkáját. Mindenkinek szeretnék átadni egy emléklapot, hogy
emlékezetes legyen ez a kétévi munka.
Tisztelettel megköszönöm meghívott vendégeinknek a megjelenést. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

