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  Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. február 24. napján 
megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        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:  Somogyiné Utasy Ibolya   intézményvezető 
 Cimberné Maszlag Anikó   intézményvezető 
 Ternai Levente   intézményvezető 
 Csehek Ágnes  CSMKH Kisteleki Járási                     

Hivatal Foglalkoztatási 
Osztályvezető  

 Szabó Zsolt   r.alezredes, kapitányságvez.   
 Néma Norbert    ügyvezető igazgató 
 Zsótér Zoltánné   bizottsági tag 
 Boriné Dóka Erika   gazd. csop. vez. 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

 

Az ülés napirendi pontjai: 
 

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

2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
         Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 
3) Előterjesztések 

 
4) Bejelentések, interpellációk 

 

  
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, illetve meghívott 
vendégeit. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A napirendi pontokkal 
kapcsolatosan elmondja, hogy sorrendváltozás lesz, annak okából, hogy a kapitány úr szeretne 
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szót kérni, és a leendő bizottsági tag leteszi az esküjét.  
Megkérdezi a jelenlévőktől, hogy van-e a kapitány úrhoz kérdés, tájékoztatás kérés.  
Átadja a szót Szabó Zsolt rendőr alezredes úrnak. 
 
Szabó Zsolt r.alezredes: Köszönti a megjelenteket. A közbiztonságot érintően elmondja, 
hogy hetente legalább egy alkalommal a településen komplex rendészeti-és bűnügyi 
ellenőrzés van jelen. Az elmúlt időszakban kirívó jogsértés nem történt, de sok személy került 
intézkedés, igazoltatás alá. Próbálják ezt a helyzetet fenntartani a településen. A településnek 
a bűnügyi közbiztonság életével kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt hónapban volt egy 
kazánlopás önkormányzati ingatlanból, amely kapcsán a nyomozás jelenleg is folyik a 
Rendőrkapitányságon. Elmondja, hogy a folyamatban lévő ügyeik között természetesen 
prioritást élvez, és azon lesznek, hogy az ügyben eredményt tudjanak felmutatni. Amennyiben 
kérdése van valakinek, szívesen a rendelkezésére áll.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a kapitány úrnak a tájékoztatást. A kazánlopás 
tekintetében reméli, hogy meglesz a tettes.  
 
Köszöni a hathatós intézkedést, a traffipax kihelyezését, hiszen úgy gondolja, hogy van 
visszatartó ereje. Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.  
 
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Megköszöni a rendőrség munkáját, melyet a 
hétvégi rendezvényen nyújtottak. 
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás. Egyéb hozzászólás 
nem hangzott el. Köszöni szépen a kapitány úrnak a megjelenését. 
 
Szabó Zsolt r.alezredes: Köszöni szépen a meghívást.  

 
Szabó Zsolt  rendőr alezredes elhagyja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét. 

 

Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti Zsótér Zoltánnét, aki már évek óta jelen van a 
településen. A szociális bizottság külsős tag váltása kapcsán merült fel, hogy új tagot kell 
megválasztani. A tapasztalatára, helyismeretére tekintettel úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy szeretné felkérni külsős tagnak. A védőnő ezt a feladatot elvállalta. A polgármester 
ezúton köszöni előre is a munkáságát. Felkéri Zsótér Zoltánnét, hogy tegye le az esküt.  

 

Zsótér Zoltánné leteszi az esküt 

Eskü szövege 

 

Búza Zsolt polgármester: Gratulál és köszöni a védőnőnek, hogy elfogadta a megbízást. A 
munkához jó egészséget és sok sikert kíván.  

 

Zsótér Zoltánné elhagyja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét 
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Búza Zsolt polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. Megkérdezi a napirendi pontokkal 
kapcsolatosan, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: A holnapi közmeghallgatással kapcsolatban megkérdezi, 
hogy van-e írásos anyag, előterjesztés.  

 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nincs. Amióta ő a település 
polgármestere az a szokás, hogy ott szóban elmondja a tavalyi év történéseit, az idei év 
várható lehetőségeit és a közeljövő terveit. Elmondja, hogy az Alföldvíz részéről 3 személy 
került meghívásra, a Kiss-Tike Kft. részéről Kiss Lóránd, aki szóban fogja elmondani a 
tájékoztatóját, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Nonprofit Kft. részéről pedig 
Makra Gábor fogja elmondani a tájékoztatóját.  
Elmondja, hogy írásos anyag azért nem került kiküldésre, mert ő sem kapott. Természetesen a 
holnapi nap a kérdéseket fel lehet tenni vagy szóban, vagy 15 napon belül írásban fognak rá 
válaszolni. Megkérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan, hogy van-e kérdés. Kérdés nem 
hangzott el. Elfogadásra javasolja a napirendi pontokat, kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze.  

 

Szabó Zsolt r. alezredes elhagyja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termét. 

 
Búza Zsolt polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat. Elmondja, hogy a napirendi pontok 
végén zárt ülést fog elrendelni. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel.  
Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A polgármester szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét, 
kéri, aki egyetért kézfelemeléssel, jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített 
napirendi pontokat elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. 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: A közmeghallgatással kapcsolatban elmondja, Tari János 
divízióvezető helyettes, Varga Zsolt szennyvízágazat vezető, Godó Imre vízágat vezető, Kiss 
Lóránd a Kiss-Tike Kft. részéről, és Makra Gábor a Szegedi Környezetgazdálkodási 
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Nonprofit Kft. részéről került meghívásra.  
Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Programirodától levél érkezett, amelyben 62 olyan 
szennyvizes projektről számolnak be, amelyek a 2007-2014-es év végére veszélybe kerültek 
oly módon, hogy a kormány által volt egy vállalási kötelezettség. A 62 település közül 58 
sikeresen befejezte a projektet, többek között a Baks Községi Önkormányzat is. Elmondja, 
hogy ezzel a levéllel szeretnék megköszöni az önkormányzat együttműködését. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán itt járt nála a Kiskunsági Nemzeti 
Park igazgatója és a vizes élőhely rekonstrukcióról és annak lehetőségeiről beszélgettek. 
Elmondja, hogy nagy valószínűséggel egyszerre az egész projektet nem biztosítható. Javasolta 
az igazgató úr, hogy szakaszolásra kerüljön valamint ismertette a lehetőségeket.   
Elmondja, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park bivalytartásra illetve bivalyhízlalásra 
együttműködést javasol. A KNP gondozásában lévő 14 ha-os területre helyezné ki a 
bivalyrezervátumot. Elmondja, hogy mindez ötletként merült fel, abban állapodtak meg, hogy 
a jogászok kidolgozzák a jogi hátterét. Elmondja, hogy ha-és amennyiben ez sikerül, akkor 2-
3 embernek munkahelyet tudna biztosítani.  
A beszélgetés során szó esett a bérlegeltetésről is. Megkérdezi a képviselő társaitól, hogy az 
írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés. Kérdés az írásos anyaggal kapcsolatosan nem 
hangzott el. Kéri, aki egyetért, a polgármesteri beszámoló elfogadásával kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2016.(I.28.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete Búza Zsolt 
polgármester „Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 
eseményekről” című előterjesztést elfogadja. 
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 

 
II. napirendi pont:  

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 
 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja a napirendi ponttal kapcsolatosan, hogy az írásos 
anyagot a képviselő társai megkapták.  
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság azokkal a módosításokkal, amelyet Erika fog most 
ismertetni elfogadta és a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Tisztelettel köszönti a 
gazdasági csoportvezetőt, Boriné Dóka Erikát. 
 
Boriné Dóka Erika gazdasági csoportvezető 16 óra 30 perckor érkezett meg a Polgármesteri 

Hivatal Házasságkötő termébe. 
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Búza Zsolt polgármester: Kéri a gazdasági csoportvezetőt, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság számára ismertetett módosításokat, változásokat ismertesse a Tisztelt képviselő-
testületnek, mert a PÜB ezen változtatásokkal javasolja elfogadásra a 2016. évi költségvetési 
rendeletet.  
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Elmondja, hogy főleg beruházásokat érintő 
változások vannak.  Ez az önkormányzat költségvetési táblázatában van benne, melynek 
tekintetében a kiadásoknál új funkció került beépítésre; a lakóingatlan szociális célú 
bérbeadása, amely az új bérlakások tekintetében került bele, többek között kerítésépítés, gépi 
földmunkálatok céljából.  
Az önkormányzat tevékenységénél a jutalom kihúzásra került és a képviselői tiszteletdíjak 
csökkentésre kerültek 20 ezer forinttal, kivéve annak a személynek, akinek eddig is 20 ezer 
forintban volt megállapítva, tehát az a sor a képviselők tiszteletdíja 3 millió 520 ezer forintra 
módosul.  
Az egyéb működésű támogatás változáson kívül 13 millió 580 ezer forintra módosul. Ide 
beépítésre került Kft-nek átadni kívánt pénz, ami 5 millió forint. Ennek vonatkozásában is 
betervezésre kerültek beruházások; a melegedő tetőépítése, aggregátor, permetető beszerzése 
valamint a házasságkötő terem felújítása. Elmondja, hogy ez által, hogy az előbb elhangzottak 
módosultak, módosul a hitelfelvétel összege is 19 millió forintról 26 millió forintra illetve a 
költségvetési főösszege is 290 millió forintra. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság az előbb elhangzott módosításokkal 
elfogadta a 2016. évi költségvetési rendeletet.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy egyéb módosítás történt-e azóta. 
 
Boriné Dóka Erika: gazd. csoportvezető: Válaszában elmondja, hogy nem történt.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés, 
észrevétel, kiegészíteni való.  
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a Nonprofit Kft. kettő támogatást kap-e.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem, az 1 millió 300 ezer forintos 
támogatás már benne van az 5 millió forintos támogatási összegben. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ez az összeg, támogatás vagy kölcsön a 
Kft. számára. Elmondja, hogy ő neki azt mondta a gazdasági csoportvezető, hogy ezt az 
összeget a Kft. vissza fogja adni az önkormányzatnak.  
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Elmondja, hogy ha a Kft-nek van bevétele, akkor 
majd vissza fogja fizetni.  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy a tavalyi évben 3 millió forintot tudott 
támogatásként átadni a Kft. az önkormányzatnak.  
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a költségvetés tervezésekor támogatásként 
van betervezve illetve átadva. Ez nem azt jelenti, hogy a keretet ki kell meríteni, de ha ki is 
merül és támogatásként megkapja a Kft. az adott évben végzett tevékenységét mérlegelve 
dönthet úgy, hogy ebből a támogatásból visszajuttat az önkormányzatnak. Ez csak egy 
tervezet, ami ebből a támogatási részből fontos, az az 1 millió 300 ezer forint, amit kötelező 
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átadni és így lesz törvényes a Kft. működése. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a Kft-nek be kell-e számolnia arról, 
amit felhasznál.  
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy a gazdasági társaságokról szóló 
törvény értelmében a Kft-nek májusban be kell számolnia és ezt a képviselő-testület meg fog 
tárgyalni, tehát neki törvényi kötelezettsége beszámolni májusban és bemutatni a pénzügyi 
egyenlegét.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az írásos anyagban olvasta a 
kamerarendszert. Ezzel kapcsolatban megkérdezi, hogy hova kerülne. 
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Válaszában elmondja, hogy 2 évvel ezelőtt 
megvalósult a pályázat és azokhoz lett megvásárolva pluszba kamera.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy vagyonbiztonsági szempontból néhány kamerát 
vásárolt az önkormányzat, jutányos áron.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy amióta működik a kamera-rendszer az óta a temetőbe 
megszűntek a lopások. Erre a területre is plusz kamera került kihelyezésre. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy pontosan lehet-e tudni, hogy hova 
kerültek kihelyezésre.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy meg fogja tudni mondani, hogy 
pontosan mennyi és hova került kihelyezésre. A képviselő asszonynak megválaszolásra fog 
kerülni a kérdése.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy örül annak, hogy akinek kérdése volt bejött és feltette 
kérdését a gazdasági csoportvezetőnél.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy az iparűzési adó állandó vagy 
ideiglenes jellegű, vagy ha mind a kettő, akkor miért van egybe kezelve.  
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Válaszában elmondja, hogy egy soron van a 
költségvetésbe.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy erre a kérdésre, hogy mennyi az állandó és 
mennyi az ideiglenes bevétel az adócsoport előadója tud választ adni.  
Megkérdezi, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatban. 
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az előbb említett vizes élőhellyel kapcsolatosan, 
hogy a beállított 788 ezer forint kevés. Megkérdezi, hogy miért maradjon benne így a 
költségvetésbe. Illetve megkérdezi, hogy a közvilágításra fordított 4 millió forintból nem 
lehetne-e lefaragni.  
A képviselő véleménye szerint nagy kiadást jelent ez egy kis község számára.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy a közvilágítás kötelező feladat, 
központilag van meghatározva és ezzel kapcsolatban minden évben kap az önkormányzat 
személyre szabott szerződést.  
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Csépe István képviselő: Elmondja, hogy ez az összeg nagyon sok. Megkérdezi, hogy nem 
lehetne-e mérni, hogy mennyi a közvilágítás áramfogyasztása. 
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Elmondja, hogy erre teljes egészében kap az 
önkormányzat állami támogatást. 
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy miért van akkor a költségvetésbe. 
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Elmondja, hogy ha van kiadás oldal, akkor van 
bevétel oldal is.  
 
Búza Zsolt polgármester: Reméli, hogy az energiahatékonyság szempontjából, ebből az 
unió-s ciklusba írnak majd ki olyan jellegű pályázatokat, amibe akár a közvilágítását is tudná 
a település korszerűsíteni.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A bérleti és lízingdíjjal kapcsolatban megkérdezi, hogy 
mire használja fel ezt az összeget az önkormányzat.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, a Kft-nek a nevén van a kisbusz és az iskolának, 
egyesületeknek van odaadva. Ebben az összegben benne van a szervízdíj, az autópálya 
matrica díj és a tankolás. Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés, hozzászólás.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a vizes élőhely rekonstrukciót háromszor adta be az 
önkormányzat. A három beadott pályázat közül egy sem nyert, és a cég minden évben küldi a 
tartozás elismerőt az előkészítésre vonatkozó összegről. Megkérdezi, hogy van-e más egyéb 
kérdés, hozzászólás a költségvetéssel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az 
előbb említett módosításokkal és azzal a határozati javaslattal, amit a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság hozott tegnap, elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért a költségvetési rendelet 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
2/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

(rendelet szövege a mellékletek között) 

 

III. napirendi pont:  

Előterjesztések  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Nonprofit Kft-t érintve a törzstőke emelésről 
határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek. 3 millió forintra módosult a törvény szerint a 
törzstőke. A költségvetési rendeletbe az összeg be van építve, de külön határozatot kell hozni, 
hogy a Kft. az ügyvéddel ezt tudja intézni. Az írásos anyagban benne van, hogy 1 millió 700 
ezer forint volt a törzstőkéje és 1 millió 300 ezer forintot kell átadnia az önkormányzatnak 
ahhoz, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget tudjon tenni. Megkérdezi, hogy ezzel 
kapcsolatban van-e kérdés. Kérdés nem hangzott el. Kéri, aki egyetért, a határozati javaslattal 
kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
17/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Baksi 
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. törzstőke emelésére 
vonatkozó előterjesztését, és úgy határozott, hogy a törzstőke emeléshez 
szükséges 1.300.000 Ft-ot a 2016. évi költségvetésbe betervezi és azt a 
Nonprofit Kft. részére támogatás jogcímen átadja. 
 
Határozatról értesül: 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Faragó Péter jegyző 
3.) Néma Norbert ügyvezető ig. 
4.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
5.) Irattár 

 
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy ha bárkinek bármilyen jellegű kérdése 
van, szívesen válaszol. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja a temetőgondozással kapcsolatban, hogy egy 
igényfelmérést megérne. A sírok gondozása, kapálása, virágok locsolása sok ember számára 
segítséget nyújtana véleménye szerint.  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy a következő Baksi Hírmondóba 
belekerül a temetőgondozással kapcsolatos igényfelmérés.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés. Köszöni az ügyvezető 
igazgatónak a megjelenését.  
 

Néma Norbert ügyvezető igazgató elhagyja a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termét. 

 
Következő előterjesztés a szociális bérlakások pályázatainak elbírálása vonatkozó 
előterjesztés.  
Elmondja az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a Szociális és Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság megtárgyalta és javaslattal él a képviselő-testület felé. Felkéri a Szociális Bizottság 
elnökét, Kecskeméti Józsefnét, hogy ismertesse milyen javaslatot fogadott el a Bizottság és 
milyen javaslattal él a képviselő-testület felé.  
Átadja a szót a Szociális Bizottság elnökének, Kecskeméti Józsefnének. 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy 9 érvényes 
pályázat érkezett be, az üres lakások száma pedig 4. A Szociális Bizottság 3 pályázatot jelölt 
ki, aki megfelel a pályázatban foglaltaknak. A kiválasztott három pályázó: Kanalas Erzsébet, 
Márton Dóra és Szalainé Tari Erika.  
 
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Megkérdezi Kanalas Erzsébet pályázóval 
kapcsolatban, hogy egészségügyileg megfelel-e a gyermek számára a lakás. 
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Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy Kanalas Erzsébet orvosi 
ajánlásra nyújtotta be a pályázatot.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a szóbeli előterjesztését a képviselő asszonynak. 
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb, amit el szeretne mondani ezzel kapcsolatban.  
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: A Bizottsági üléssel kapcsolatban elmondja, hogy szóba 
került, hogy azzal a kikötéssel kerüljön elfogadásra, hogy Kanalas Erzsébet pályázó csak a 
gyermekkel, ketten költözhessenek be a bérlakásba.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyta a 
Szociális Bizottság döntését, és ugyanazt javasolja elfogadásra, amit a Szociális Bizottság 
hozott.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy időközben 1 lakás megüresedett, így automatikus kiírásra 
fog kerülni a pályázat. A pályázat kiírásától számítva 7 napja van mindenkinek a pályázat 
benyújtására. 
Bejelenti a képviselő-testület tagjai számára, hogy következő héten, szerdán 13 órakor egy 
rendkívüli testületi ülés lesz.  
A két bizottság döntése alapján elfogadásra javasolja az előbb említett három pályázatot. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az elhangzottakkal 
kapcsolatosan. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen elhangzott 
véleményét továbbra is fenntartja, miszerint akik nem szociálisan rászorultak, azok fizessenek 
magasabb bérleti díjat.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy bérlakás rendelettel kapcsolatban nem érkezett 
javaslat, így a bérleti díjakra vonatkozóan sem. Ha erre vonatkozóan van javaslat, szívesen 
fogadja, és a képviselő testület egy ülés keretében megtárgyalja, és ha elfogadásra került 
belekerül a rendeletbe.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy mivel szociális bérlakásokról van szó így csak szociálisan 
rászorulók költözhetnek csak be. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Egyetért azzal, hogy a lakásokat fel kell tölteni, de ha nem 
csak szociálisan rászorulókkal sikerül ezt megoldani, akkor javasolja a magasabb bérleti díj 
bevezetését a nem szociálisan rászoruló lakok számára.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja a szociális bérlakásokkal kapcsolatosan, hogy 
részletesebben utána kell nézni, hogy mik azok a feltételek, amihez hozzá lehet nyúlni és mi 
az, amihez nem lehet, de természetesen egyetért azzal, hogy a megüresedett lakásokat fel kell 
tölteni.  
 
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Elmondja, hogy a 2 Bizottság megtárgyalta és 
döntött és ha minden feltételnek megfeleltek, akkor nem érti, hogy mi a probléma.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatban. Kérdés 
nem hangzott el.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens tudja, 
hogy mi szükséges a pályázat fenntartásához illetve milyen előírások vannak, tehát ha van 
javaslat a szociális bérlakásokkal kapcsolatban, akkor azt a képviselők hozzák be.  
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy most sem hangzottak el nevek és máskor 
sem, senkivel sincs problémája, de a véleményét fenntartja.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb a szociális bérlakásra 
vonatkozóan. Elfogadásra javasolja a két bizottságnak a döntését kéri, aki egyetért vele, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület 4 igen 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 
18/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Szociális 
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát a szociális 
bérlakások bérleti jogának elnyerése tárgyában és úgy határozott, hogy a 
Bizottságok által javasolt személyeket jelöli ki bérlőként az alábbiak szerint: 

                            Márton Dóra 
                            Szalainé Tari Erika 
                            Kanalas Erzsébet azzal, hogy Kanalas Erzsébet pályázó kizárólag Kanalas 

Renátó nevű gyermekével, ketten költözhet be a szociális bérlakásba.  
 
 
Határozatról értesül: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 
4) Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy kiküldésre került az a levél, amelyet a járóbeteg 
szakellátásra vonatkozó támogatásra, éjszakai illetve nappali ügyeletre vonatkozóan kértek a 
legutóbbi Társulási ülésen. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság nem tárgyalta, viszont jövő héten lesz egy Társulási ülés, melyen erről 
mindenképpen döntést kell hozni. A járóbeteg szakellátást és az éjszakai ügyeletet az 
Önkormányzat vállalta, de a nappali ügyeletet nem. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy döntött, hogy a támogatás összegét a 
tavalyi évhez képest nem emeli meg. 
Megkérdezi a képviselő társait, hogy maradjon-e a tavalyi 89 ezer forintos támogatás vagy a 
levél ismeretében kíván-e a testület változtatni döntésén.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az önkormányzat megkérte a doktor urat, hogy legyen 
három féle kimutatás a következőkre: 

1. A járóbeteg szakellátáshoz mennyi, az az adott összeg, amihez hozzá kell, hogy 
járuljon egy adott település  

2. Az éjszakai ügyelethez mennyivel kell hozzájárulnia egy adott településnek 
3. A nappali ellátáshoz mennyivel kell hozzájárulnia egy adott településnek 

 
 
Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy továbbra sem kapott három elkülönített kimutatást.  
 



 11 

Dr. Orosz Éva képviselő: Elmondja, hogy a levél konkrétumokat továbbra sem tartalmaz. 
Az, hogy a település egy speciális helyzetben van, el kell ismerni.  
Mindenféleképpen azt támogatná, hogy ne zárkózzon el az Önkormányzat az emeléstől, de 
véleménye szerint ez az emelés arányában sokkal nagyobb, mint amekkora indokot kapott az 
önkormányzat a miértre a válaszlevélben.  Elmondja, hogy a 89 ezer forint + 20%-ot esetleg 
be tudja vállalni a képviselő-testület.  
 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a járóbeteg szakellátásnál 5%-os, az éjszakai 
ügyeletnél pedig 20%-os béremelésről van szó.  
 
Azért lett volna fontos, hogy bontásba legyen, hogy az önkormányzat tudja, hogy az a 89 ezer 
forintos összeg, ami tavaly kifizetésre került milyen arányban van a járóbeteg szakellátás és 
az éjszakai ellátás tekintetében.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint az a 37% sokat elmond, hogy az egész 
településhez képest majdnem fele ide jön ki. 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nem százalékosan kérte az önkormányzat, hanem 
per darabszámra. A tavalyi évben is ugyanezek az adatok megkérdezésre kerültek, de választ 
nem kapott az önkormányzat. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Attól tart, hogy veszélybe kerül a szakellátás.  
 
Dr. Orosz Éva képviselő: Elmondja, hogy ilyen nem fordulhat elő, hiszen kötelező területi 
ellátási kötelezettségük van.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ugyanezekre a szolgáltatásokra más járásoknál 
felét, vagy a 2/3-át fizetik a települések.  
Megkérdezi a képviselő asszonytól, hogy mi a javaslata. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint le kellene ülni ott egy illetékessel és 
megkérdezni, hogy a településre miért a leírtak vonatkoznak.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy már kétszer megkérdezte, hogy mikor milyen 
kivonulás történt esetszámra lebontva.  
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a kiadásaikon belüli személyi állomány 
kiadások arányát sem tudja az önkormányzat. Csak az került leírásra, hogy 5%-al nőtt a bér, 
de kiadások összegét nem csak a bér adja meg.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi Csépe István képviselő urat, hogy mi a véleménye 
erről. 
 
Csépe István képviselő: Válaszában elmondja, hogy nincs hozzáfűzni valója.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy hozzon egy olyan döntést 
a hétfői tárgyalásra tekintettel, hogy 89.632 forintról döntött a képviselő-testület, de ha olyan 
választ kap, akkor 89.632 forint + 20%-ot fizet az Önkormányzat. Kéri, aki egyetért a 
határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Kisteleki 
Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 2016. évi finanszírozási 
igénye tárgyú előterjesztés és úgy határozott, hogy 89.623 Ft támogatási 
összeget hagyja jóvá. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyalások függvényében a 
89.623 Ft összegen felül maximum 20%-os emelésre kötelezettséget 
vállaljon a tárgyalások függvényében. 
 

 
Határozatról értesül: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Faragó Péter jegyző 
3. Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. 
4. Irattár 

 
 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Társulási 
Megállapodás módosítása. Kéri a jegyző urat, hogy ismertesse a megállapodást. 
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy az 
Önkormányzathoz a mai nappal érkezett meg, melynek előterjesztője Kistelek Város 
Aljegyzője.  
A jegyző úr ismerteti az előterjesztést. Javasolja ennek elfogadását a képviselő-testület felé.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. 
Kérdés nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.  
 
Kéri, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának módosítása” tárgyú előterjesztést és úgy határozott, 
hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja azt. 
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Határozatról értesül: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Faragó Péter jegyző 
3. Kistelek Város Polgármestere – Nagy Sándor (6760 Kistelek, 

Árpád utca 1-3.) 
4. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót a jegyző úrnak az SZMSZ módosításával és a 
Mezőgazdasági Bizottsággal kapcsolatosan. 
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az ülés előtt 
kiosztásra került egy munkaanyag, aminek semmilyen kötőereje nincs. A jegyző azért tartotta 
szükségesnek, hogy a képviselő-testület lássa, hogy milyen tevékenysége, illetve feladata 
lenne a bizottságnak, amelynek felállításáról korábban döntött a testület. Kéri a képviselő-
testület tagjait, hogy véleményezzék, javasoljanak és módosítsanak rajta. Elmondja, hogy az 
elnök személyét már meghatározta a képviselő-testület, de a tagokra várja a javaslatokat.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A leendő bizottsági tagokkal kapcsolatban elmondja, hogy 
a képviselők közül Csépe István egészségügyi okok miatt a bizottsági tagságot nem vállalja. 
Külsős tagnak Varga Jánost javasolta, aki elvállalta ezt a megbízatást.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e még ezzel kapcsolatban, 
kérdés, észrevétel. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.  
Megkérdezi, hogy a nyilvános testületi üléssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel. Kérdés, 
észrevétel nem hangzott el.  
 
Végső szóként a Tiszakálmánfalviak delegációjának a meghívását szeretné átadni a képviselő-
testület tagjainak, a bizottsági tagoknak, illetve az intézményvezetők számára átadni. Az ülést 
bezárja. 
 
 
  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester         mb. jegyző 


