Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képvisel –testületének 2014. augusztus
27. napján megtartott soros ülésér l.
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Fátyolné Ménesi Ildikó
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka

polgármester
alpolgármester
képvisel
képvisel
képvisel
képvisel
képvisel
jegyz

Meghívottak: Somogyiné Utasy Ibolya
Kovács Krisztián
Dobos Péter

intézményvezet
ÖNO vezet
küls s alpolgármester

A jegyz könyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képvisel –testületi tagokat,
megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, javaslatot tesz a
meghívóban rögzített napirendi pontok módosítására, illetve elfogadására.
Ismertetném a napirendi pontokat, az els napirendi pont polgármesteri
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekr l, eseményekr l, a második napirendi pont döntés a
munkaterv szerinti napirend elnapolásáról, a harmadik napirendi pont az
el terjesztések. Negyedik napirendi pont a bejelentések, interpellációk.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
102/2014. (VIII. 27.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja.

a

Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
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: Az írásos anyagot nem szeretném szóban
kiegészíteni. Akinek kérdése van, akkor a beszámoló végén megteheti. Amire
szeretnék kitérni az, hogy továbbra is folytatódnak a fejlesztéseink, mégpedig
arról szeretnék beszámolni, hogy a Faluház fejlesztése jó ütemben halad, és
valószínű, hogy határid re, azaz szeptember 30.-ra, illetve szeptember 27.-i
határid vel át is fogják adni. Ez tulajdonképpen a Dobos Péter vezette
Hagyomány rz Egyesületnek köszönhet , hiszen az
jóvoltukból 100%-os
támogatást nyert el ez a projekt. Az önkormányzatnak így tulajdonképpen nem
kerül pénzébe, egyedül annyiba kerül, hogy a hitellel járó kamatokat kell fizetni,
de ez sokkal kevesebb, mint amennyi az öner . Err l a képvisel -testület már
egyhangúan szavazott korábban.
Szeretnék még arról is beszámolni, hogy nagy sikert aratott az a támogatás, amit
a 70 év felettiek kaptak, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk t lük, ugyanis a
képvisel -testület hozzájárult ahhoz, hogy mindenkit biztonsági ajtóriasztó ékkel
lásson el. Egy évvel ezel tt a Belügyminisztérium jóvoltából 10 vagy 1ő db
ajtóéket tudtunk kihelyezni az id sekhez, és az egy év tapasztalata azt mutatta,
hogy akik használják, azok szeretik. Itt most Krisztiánra nézek, aki bólogat,
hogy valóban így van, hiszen az javaslatára lett kihordva az id sekhez. Ezek a
rend rök és a polgár rök jelenlétében lettek átadva annak idején. Egy év
távlatából megkérdezte Krisztián azokat, akiknél ez kint van, mit szólnak hozzá,
és én úgy tudom, hogy ezt a kistelekjárás.hu hírportál is megkérdezte,
meginterjúvolta ket ebben az ügyben. Tehát a lényeg az, hogy pozitív
visszajelzés jött, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy térmegfigyel rendszert
fogunk kiépíteni hamarosan, ami szeptember végére úgy néz ki, hogy szintén
meg fog valósulni, a 70 év felettieknek is szeretnénk úgynevezett plusz
nyugalmat adni.

Ezúton szeretném megköszönni a képvisel társaimnak a hozzájárulását, akik
támogatták az ötletet.
A térfigyel kamerarendszer szorosan kapcsolódik ehhez, hiszen beadtuk a
pályázatot és most módosítás alatt van, mert nem voltunk elégedettek azzal a
megfigyel rendszerrel, ahány ponton ki volt építve, ezért támogatási szerz dést
szerettünk volna módosítani, illetve módosítottunk is. Most van ennek az
elbírálása, illetve most jön majd a visszajelzés, hogy hozzájárulnak-e ehhez a
b vítéshez, ugyanis a Bárka Szállót is bele szerettük volna venni a térfigyel
rendszerbe, hiszen mint ahogy tudjuk, az 5. utcánál is nagy forgalom van, és
tulajdonképpen lehet azt is mondani, hogy azt a sarkot is szerettük volna
megfigyelés alá bevonni, hogy ha bármilyen olyan eset történik, akkor mi ezt
vissza tudjuk nézni. Tehát ugyanabban az árban, plusz 3 vagy 4 kamerát
szereltetünk fel, tehát az Önkormányzatnak plusz költségébe nem kerül, viszont
több helyet fogunk megfigyelni, és több kamera lesz kihelyezve. Ami szintén
pozitívum, és el kell mondjam, hogy természetesen a temet be is ki lesz
helyezve 6 kamera, ami úgy gondolom, hogy mindenkinek a megelégedettségére
fog szolgálni, hiszen közeledik november, és a halottak napján nagyon sok
virágot visznek ki, és nagyon sok panasz van azzal kapcsolatban, hogy miként
rizzük és védjük a temet t. Remélhet leg a rend rséggel, a polgár rséggel és
ezzel a kamera rendszerrel kiegészítve már meg tudjuk védeni teljes mértékben
azokat az értékeket, amelyek a temet ben vannak, gondolok itt virágokra,
mécsesekre.
Be kell számoljak arról, hogy a szennyvízberuházásunk is jó ütemben halad, és
úgy néz ki, hogy szeptember végén, október elején a rákötéseket lehet
alkalmazni. Itt szeretném megjegyezni azt, hogy köszönhet en a Nonprofit Kft.
ügyvezet -igazgatójának, a bekötéshez szükséges csöveket, berendezéseket
40%-kal olcsóbban tudják majd a Nonprofit Kft.-nél megvásárolni. Közel a
felére fog csökkeni a bekötések díja. Természetesen az értékesítés itt helyben
fog történi, tehát a lakosoknak nem kell sehova elmenni azért például, hogy a
csöveket beszerezzék. Ezzel kapcsolatosan hamarosan fogunk tartani egy
lakossági fórumot, és ott pontosan elmondjuk, hogy milyen lehet ségek vannak
a lakosoknak a bekötésre, fillérre pontosan elmondjuk, hogy mennyibe fog
kerülni. Én azt gondolom, hogy ezzel is nagyon sokat tudunk segíteni a
lakosoknak.
A szennyvízhez kapcsolódik még, hogy éppen ma tárgyaltam az utak
helyreállításáról az egyik céghez tartozó szakemberrel, és azt az ígéretet kaptam,
hogy a jöv héten megkezdik az utak karbantartását, a szennyvíztisztítónak, a
gyűrűknek a megemelését vagy süllyesztését, mert jó pár helyen magasabban
van, mint az útnak a szintje, vagy éppen alacsonyabban, tehát ezeket teljesen
helyre fogják állítani. Ami hátra fog maradni, és ez nem rajtunk múlik, hogy a
Közútkezel ragaszkodik egy bizonyos id elteltéhez. Az aszfaltozás október
végére lesz kész, teljesen helyre fogják állítani az utakat. Azt gondolom, hogy a

lakosság türelemmel viseli ezeket az akadályokat, és ezúton is szeretném
megköszönni a lakosság türelmét.
Az ivóvíz min ségjavító program is feltehet leg 1-2 hét múlva átadásra kerül,
amely teljesen új, komplex berendezés. Amit lát a lakosság az, hogy tűzcsapok
lettek kihelyezve, tolózárat építettek be. Tehát tűz esetén a tűzoltók azonnal
tudnak tűzoltására alkalmas vizet vételezni. A hálózat átmosása is megtörtént, és
úgy gondolom ez pozitívum, mivel nagyon régen került sor erre.
Tulajdonképpen kiegészítésképpen ennyit gondoltam elmondani. Kérdés,
kiegészíteni való?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mez ri szolgálatról szóló pályázat nincs
benne a beszámolóban. Miért?
Búza Zsolt polgármester: A mai napon lesz szó róla az el terjesztések között.
A jegyz asszony fogja szóban ismertetni.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
103/2014. (VIII. 27.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel –testülete
megtárgyalta Búza Zsolt polgármester polgármesteri
beszámolóját
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekr l, eseményekr l és azt a szóbeli
kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár

II. napirendi pont:
Döntés a munkaterv szerinti napirend elnapolásáról
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: A lényege az, hogy eddig mindig az I. féléves

beszámolót az augusztusi ülésen tárgyalta meg az önkormányzat, viszont a
2014.-es évt l az szabályozás, hogy az önkormányzat azt 201Ő. szeptember 30.ig köteles megtárgyalni. Ez mellett a költségvetési beszámolót sem köteles már
az önkormányzat elkészíteni, viszont a gazdálkodásról köteles beszámolni.
Ezzel semmiféle szabálysértést nem követünk el, így ezért kérem a tisztelt
képvisel -testületet, hogy a most leírt munkatervet napoljuk el a legközelebbi
soros testületi ülésre, ahol természetesen meg fog történni ez a beszámoló.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Nincs már féléves költségvetési
beszámoló készítési kötelezettség. Tájékozódtunk több önkormányzatnál is,
hogy a gazdálkodási beszámolót szeptember 30.-ig kell megtenni.
Búza Zsolt polgármester: Jelenleg nincsenek rendelkezése álló adatok, amib l
megcsinálhatta volna Boriné Dóka Erika. Van-e kérdés, észrevétel?
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
104/2014. (VIII. 27.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel –testülete a 2014.
évi II. félévi munkaterv szerinti augusztusi ülés 2.) számú
napirendjét: Beszámoló az Önkormányzat I. félévi
költségvetési gazdálkodásának időarányos helyzetéről, a
munkaterv szerinti szeptemberi ülésre napolja el.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4.) Irattár

III. napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Szeretném ismertetni azt az el terjesztést, ami
szándéknyilatkozat, mégpedig az Elektrovill Kft. részér l, gondolom mindenki
megkapta az írásos anyagot. Tulajdonképpen arról szól, hogy van nekünk egy 6
hektáros ipari területünk, amit mindig is hasznosítani szerettünk volna,
természetesen ezzel kapcsolatban több tárgyalást folytattam és vállalkozókat
kerestem fel, akik befektetni szándékoznak. Azt gondolom, hogy miután sikerült

a képvisel -testületnek egy olyan pályázatot leadni a szennyvíztisztító és a
szennyvíz-hálózat kapcsán, ami még inkább lehet vé teszi a vállalkozók
idehívását, vagyis még inkább ennek kell el térbe kerülni, tehát, hogy miként
tudjuk hasznosítani az ipari területünket, az ipari parkunkat. Azt gondolom,
mivel a gázfogadó ott van a közvetlen közelében, a szennyvíz beruházás is
lassan elkészül. Így lehet ség van arra, hogy ezt az ipari területet kihasználjuk.
Tárgyalásokat folytattam az Elektrovill Kft.-vel ezzel kapcsolatosan. Egy 1
hektáros napelemes rendszert szeretnének ideépíteni, pályázat útján szeretnék
megvalósítani, viszont nem akarnának addig ingatlanra költeni, amíg számukra
nem biztosított ennek a megvalósítása. Ezért kértem, hogy írjanak egy levelet a
képvisel -testületnek, illetve egy szándéknyilatkozatot, viszont én ezt a
szándéknyilatkozatot nem látom teljesen alkalmasnak arra, hogy elfogadásra
kerüljön. Ezért tulajdonképpen azt javaslom, hogy amennyiben elfogadja a
tisztelt képvisel -testület, bízzuk meg a jegyz asszonyt, illetve bízzuk meg az
ügyvédeket a szándéknyilatkozat olyan átdolgozásával, amely leginkább az
önkormányzat számára nyújt biztonságot. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy ha
megvásárolja a befektet ezt a telket, és amennyiben a napelem park nem
valósul meg ilyen-olyan okoknál fogva, akkor az önkormányzat köteles a
telekárat visszafizetni nekik. Ne vessük el az érdekl dést, azt javaslom, hogy
dolgozzuk át a szándéknyilatkozatot.

Mihályné Tóth Margit képviselő: Melyik ez a terület pontosan?
Búza Zsolt polgármester: Az ipari parkunkról van szó, pontosan.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Természetesen minden lehet séget,
ami munkahelyet és iparűzési adót hoz a településre, meg kell ragadni. Az
önkormányzati gazdálkodás szabályaival nagyon nehéz lesz összeegyeztetni az
elképzelésüket, de fogunk rá megoldást találni.
Búza Zsolt polgármester: Az el terjesztést ismertettem, a határozati javaslat
pedig le van írva. Aki egyet ért a határozati javaslattal kérem, szavazzon.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
105/2014. (VIII. 27.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képvisel -testülete
megtárgyalta a mellékletben csatolt szándéknyilatkozatot
napelempark létesítése céljából.

Megbízza a polgármestert, hogy a jegyz bevonásával
készítsen el olyan adásvételi konstrukciót, mely mindkét
fél (eladó-vev ) jogainak és törvényes érdekeinek
megfelel.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Nem tudom, közöltem-e, hogy az elnapolásról szóló
el terjesztést és a napelemparkról szólót a PÜB is tárgyalta, akkor most
megteszem. Mindkett t ellfogadásra javasolta a képvisel -testületnek.
Következ el terjesztés, mint már a beszámolóban említettem a közbiztonságot
és a 70 év felettieknek eljutatott ajtóriasztó ékeket, a következ visszajelzés jött,
amit ennél az el terjesztésnél szerettem volna elmondani, miután kiszállításra
kerültek ezek az ajtóékek. Nagyon sok pozitív visszajelzés jött, páran bejöttek a
hivatalba és kérdezték, hogy hozzájuk is el fog-e jutni valamikor ez a biztonsági
eszköz. Én úgy gondolom, hogy nem lehet különbséget tenni a nyugdíjasok
között. Ezt az el terjesztést a PÜB is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
képvisel -testületnek. Tulajdonképpen legyen a 65 év felettiekhez is eljuttatva
ez az ajtóriasztó ék, 80 f az, aki 6ő év feletti, ket érintené. Mindösszesen
130.1472 forinttal terhelné meg ez az éves költségvetésünket, úgyhogy mivel
elfogadta a PÜB, én is javaslom az elfogadását, de miel tt ez megtörténne,
átadnám a szót a jegyz asszonynak.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Én annyit szeretnék hozzátenni,
hogy a 6ő év felettiek listája megtekinthet , viszont az el terjesztésnél nem
található meg, adatvédelmi okok miatt.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Nem minden 70 év feletti kapott.
Búza Zsolt polgármester: Minden ajtóék átadásról átvételi elismervény van.
Vannak olyan személyek, nem sokan, 3-4-en akik el sem fogadták, lehet, hogy
éppen róluk van szó. Viszont ha tudsz olyan 70 év felettit aki nem kapot,
légyszives jelezd majd.
A képvisel testület megbizza a Szociális bizottságot, hogy jutassa el a
háztartásokba az ajtóékeket. Ezzel kiegészítve, aki egyet ért a határozati javaslat
elfogadásával, kérem kézfelemeléssel jelezze.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
106/2014. (VIII. 27.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel -testülete úgy
döntött, hogy a költségvetés terhére 131.572,Ft
összegben vásárol 80 db riasztós ajtóéket 1 db elemmel a
mellékletben felsorolt 65 éven felüli baksi lakosok
részére önkormányzat által adott természetbeni támogatás
formájában.
Amennyiben egy ingatlanon több 65 év feletti lakik egy
ajtóék adható. Amennyiben csak egyikük életkora haladja
meg a 65 évet kaphatnak egy ajtóéket.
A képvisel -testület felkéri a Szociális Bizottságot, hogy
gondoskodjon az ajtóékek lakosokhoz történ
eljuttatásáról.

Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezet
Irattár

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ehhez kapcsolódóan lenne egy kérdésem.
Mi alapján választották ki, hogy ki szeretné kiosztani ezt az ajtóéket?
Búza Zsolt polgármester: A testület és a Szociális Bizottság. Az alapján
választottuk ki, hogy 2012-ben a képvisel asszony aláírt egy olyan
nyilatkozatot, hogy nem hajlandó a polgármesterrel együtt dolgozni, úgy
gondoltuk, hogy ezt tiszteletben tartjuk, hiszen 2 év alatt nem igazán vállalt
semmiféle feladatot.
Úgy gondolom, megválaszoltam a kérdést. Köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: A következ el terjesztés a ment sök kérelme, a
ment szolgálat részér l érkezett. Azokon a településeken, ahol a Kisteleki
Ment állomás teljesít szolgálatot, minden települést l támogatást kér, minden
önkormányzat hozzájárul készülékek vásárolásához. Most egy váladék-leszívó
készülékr l van szó.

A riasztások 60%-a Baksról érkezik, így úgy gondolom, támogatnunk kellene.
Úgy kell döntenünk, ahogy a PÜB is döntött a költségvetést érint kérdésekben.
A települések 50 és 100 ezer forint közti összegeket ajánlottak fel erre a
készülékre. A PÜB megtárgyalta, és 80.000 Ft-ot javasolt a képvisel testületnek. Ezzel az összeggel támogatnánk a Kisteleki Ment állomást.
Sajnos ilyen eszközökhöz folyamodnak, hogy támogatást kérnek.
Van-e egyéb más észrevétel, javaslat?

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
107/2014. (VIII. 27.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel -testülete
megvitatta az OMSZ Kisteleki Ment állomás támogatási
kérelmét, és úgy határozott, hogy 80.000 Ft összeggel az
OMSZ Kisteleki Ment állomás munkáját támogatja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
OMSZ Kisteleki Ment állomás
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következ el terjesztés az Önkormányzat képvisel testülete a 2014. 10. 12. önkormányzati, képvisel és polgármester választás és
nemzeti önkormányzati választás lebonyolítására javasolt szavazatszámláló
bizottság el terjesztésének az elfogadása. Tisztelt jegyz asszony, átadom a szót.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Úgy van jogilag szabályozva, hogy
a képvisel -testület a jegyz , aki a helyi választási iroda vezet je javaslatára
dönt a szavazatszámláló bizottság tagjairól, és a helyi választási bizottság
tagjairól. Vita nélkül dönt, tehát csak vagy igen, vagy nem, elfogadja, vagy nem
fogadja.
Az el terjesztés úgy készítettük el, hogy egyben tesszük fel szavazásra a helyi
szavazatszámláló bizottság tagjait, és a helyi választási bizottság tagjait. Ha
valaki jelzi, hogy nem ért egyet, akkor egyenként kell szavazni. A mellékletben
csatolt listán azok is rajta vannak, akikr l már nem kell szavazni, mert tavasszal
megválasztották ket. Tájékoztatásul így jó ez, hogy komplett listát látnak.

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Hol van helye a nemzetiségi
szavazásnak?
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ugyanott lesz, az általános
iskolában, ahol az I.-s szavazókör.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: A határozat, amit én kaptam, azon
az iskola címe, a házszáma rosszul szerepel.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A munkatársaimtól ezt kaptam meg,
korrigálni fogjuk, F utca 92.-re.
Búza Zsolt polgármester: Biztosan a Helyi Választási Bizottság van
megjelölve.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Természetesen korrigálni fogom a
hirdetményben is, ez nagyon fontos nekem.
Búza Zsolt polgármester: Természetesen szerettem volna ismertetni, hogy
mivel ez az ügyrendi bizottsághoz tartozik, és nálunk a pénzügyi és ügyrendi
bizottság egyben van. A PÜB megtárgyalta, véleményezte, és elfogadásra
javasolja. Ha a képvisel -testületnek nincs más kérdése, akkor úgy gondolom,
hogy a jegyz asszony teljesen világosan és korrekten elmondta az ezzel
kapcsolatos információkat. Akkor azzal a kiegészítéssel, hogy 800 nemzetiségi
szavazókör nem Baks, F utca 92. szám alatt van, hanem Baks, F utca 82. szám
alatt. Aki az el terjesztéssel egyetért, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
108/2014. (VIII. 27.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
megtárgyalta Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
el terjesztését a mellékletben csatolt listán szerepl
szavazatszámláló bizottságok tagjairól, és azt a szóbeli
kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Most fogja átdolgozni a képvisel -testület a
rendezési tervünket és itt folyamatosan építési jogszabályokba, építési
szabályzatokba ütközünk, és az önkormányzat nem rendelkezik olyan
szakemberrel, aki a 2014. évi feltételeknek, jogszabályoknak megfelel. Ezért
javaslom, hogy úgy járjunk el ebben az ügyben, amint nagyon sok olyan
önkormányzat, ahol nincs els fokú építésügyi hatóság. Tehát itt az els fokú
építésügyi hatóság Kistelek, és én azt szeretném kérni, illetve tájékoztatni a
képvisel -testületet, hogy a jegyz eseti megbízással be fogja vonni Márkus
Rudolfot azokba a döntési javaslatokba, illetve el készítésbe, vagy az ehhez
tartozó munkafolyamatba, amihez szakemberre van szükség. Ez csak
tájékoztatásképpen lett elmondva.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ahogy a polgármester úr is
említette, az eseti megbízást úgy szoktuk csinálni, és szinte minden kis
önkormányzatnál így van, ahol nincsen építési szakember, hogy keretmegállapodást kötnek, és utána esetenkénti megbízási szerz dést készítenek,
ahányszor igénybe van véve a szakember. Tudni kell róla, hogy ez jegyz i
hatáskör.
Búza Zsolt polgármester: A pályázatokat a zárt ülésen fogjuk megtárgyalni.
Miel tt még zárt ülést rendelnék el, és van olyan közérdekű dolog, információ,
ami a nyílt testületi ülésre tartozik akkor, tessék.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Köszöntöm a képvisel ket,
polgármester urat, jegyz asszonyt. Akárhogy is nézzük szeptember 1.-jén
elkezd dik az új tanév. Szeretettel várunk mindenkit a tanévnyitó
ünnepségünkre misével együtt, és szeretném a meghívókat kiosztani. Akinek az
ideje engedi, szeretettel várjuk.
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel megköszönöm meghívott vendégeinknek
a megjelenést. Az ülést bezárom.

K.m.f.
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