Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. szeptember 28. napján
megtartott soros, nyílt testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Faragó Péter
Dobos Péter Pál

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
mb. jegyző
külsős alpolgármester

Meghívottak: Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné
Cimberné Maszlag Anikó

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

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) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelés
helyzetéről
Ea.: Pinjung Emilné igazgató helyettes
3) Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás
helyzetéről, különös tekintettel a tanévkezdés tapasztalataira
Ea.: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
4) Előterjesztések
5) Bejelentések, Interpellációk
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat, illetve
meghívott vendégeit. Elmondja, hogy igazoltan van távol Ternai Levente intézményvezető és
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat.
16 óra 06 perckor megérkezett Lépné Soós Anita alpolgármester asszony a testületi ülésre.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirendi pontokkal
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a
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napirendi pontok elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
91/2016.(IX.28.)

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: Az írásos anyagot kiegészíti azzal, hogy a képviselő-testület
döntött arról, hogy rendkívüli önkormányzati települési támogatás iránt pályázatot nyújt be,
ami a héten meg is történt, illetve tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzatnál
történő személyi változásokról. Boriné Dóka Erika nem dolgozik már az önkormányzatnál,
ezért gazdasági csoportvezetői állásra pályázatot adott fel, jelentkezők voltak, de úgy döntött,
hogy a jelentkezők közül senkit nem kíván foglalkoztatni, megpróbálja házon belül
megoldani. Nagy valószínűséggel átütemezésre kerül sor, Ormándiné Kócsó Anikó, aki eddig
a munkaüggyel és a pénztárral foglalkozott, átveszi a gazdasági csoportvezetői munkakört és
a helyére pedig megbízási szerződéssel egy HR-es szakember kerül felvételre, Tóth
Zsuzsanna személyében, aki már több mint 6 éve él Bakson, és ezelőtt a Volánnál szintén HRes szakemberként dolgozott.
Elmondja, hogy több mint 100 ember foglalkoztatása történik az önkormányzatnál, ezért
fontosnak tartja, hogy egy olyan humánerőforrás szakember kerüljön az adott a munkakörbe,
aki a jogszabályokkal, a munkatörvénykönyvvel és a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvénnyel tisztában van és a határidőket időben tudja teljesíteni.
Elmondja, hogy természetesen, ha a közeljövőben köztisztviselőt alkalmaznának ebbe a
munkakörben, akkor az meghirdetésre kerül.
Mindezek mellett a munkavédelmi szakember tekintetében is változás történt az
önkormányzat és intézményei tekintetében, mégpedig Zsemberiné Varga-Dudás Eszter helyett
Tóth Csaba egyéni vállalkozó látja el az ezzel járó feladatokat. Több oka volt annak, hogy
szakemberváltásra került sor, mint például, hogy kedvezőbb árajánlatot kapott az
önkormányzat és mivel nincs rá külön normatív támogatás, inkább Tóth Csaba egyéni
vállalkozó mellett esett a döntés. Kiegészítésképpen elmondja, hogy Zsemberiné VargaDudás Eszterrel 2013 óta állt az önkormányzat szerződéses viszonyban, szakemberváltással
egyidejűleg az új vállalkozó kérte a meglévő dokumentumok átadását, melyekről kiderült,
hogy nincsenek meg, tehát ezeket pótolni kell.
Ismerteti azokat a hiányzó dokumentumokat, amelyeknek 2013 óta el kellett volna készülniük:
képzett elsősegélynyújtóról igazolás, az épületek érintésvédelmi jegyzőkönyve (jelenleg
Mucsi Ferenc vállalkozó került megbízásra a feladat ellátása érdekében, és tulajdonképpen
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folyamatban van az összes önkormányzati típusú középületnek a felülvizsgálata, valamelyikre
szükség van, valamelyikre nincs szükség és előfordult olyan is, ahol lejártak a határidők),
az épületek villamos szabványossági, mérési jegyzőkönyve, tűzvédelmi mérése, az épületek
villámvédelmi mérési jegyzőkönyve, veszélyes anyag ÁNTSZ-hez való bejelentésének
visszaigazolása, telepen található veszélyes anyagok biztonsági adatlapjai, vegyi anyagok
kockázatbecslése egyéni védőeszköz jegyzék, munkahelyi kockázatértékelések, munkavédelmi
szabályzat, tűzvédelmi szabályzat, munkavédelmi –és tűzvédelmi oktatás napló, oktatási
tematika, munkavédelmi gépvizsgálati jegyzőkönyv, üzembe helyezés, felülvizsgálatok,
gépkönyvek - gépminősítése, érvényes elsősegélydoboz, érvényes tűzoltó készülék illetve
nyilvántartások.
Elmondja, hogy fájó szívvel, de nem baksi lakossal kötött szerződést, és reméli, hogy a
közeljövőben minden rendben lesz.
A Víziközmű Társulattal kapcsolatban elmondja, hogy különböző összejövetelek és
küldöttgyűlések zajlottak az elmúlt időszakban, amelyet majd a cégbíróság fog minősíteni.
Illetve Mihályné Tóth Margit képviselő asszonyt szeretné emlékeztetni arról, hogy mikor is
volt jelen, és miről is hozott döntést.
Felolvassa a 47/2016.(IV.27.) határozatot.
Határozat szövege:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a
Baksi Víziközmű Társulat Alapszabályában rögzített önkormányzati
tulajdonú ingatlanok után Baks Községi Önkormányzat az előírt
érdekeltségi hozzájárulást megfizesse.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a befizetések
vonatkozásában azzal, hogy a befizetések teljesítése során folyamatosan
kísérje figyelemmel az Önkormányzat aktuális likviditási helyzetét és
ennek függvényében teljesítse és ütemezze a hozzájárulások
megfizetését.

Elmondja, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal hozta meg ezt a határozatot.
Bemutatja a jegyzőkönyvhöz tartozó jelenléti ívet.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a képviselő asszony azt mondta, hogy egyetlen
egy zárszámadással kapcsolatos küldöttgyűlésen sem vett részt.
Ismerteti azokat a Víziközmű Társulati gyűléseket, ahol a képviselő asszony jelen volt:
2016. május 27-én megtartott zárszámadás küldött gyűlés, a jelenléti ívet Mihályné Tóth
Margit aláírta.
2015. május 19-én megtartott Ellenőrző bizottsági ülés, a jelenléti ívet Mihályné Tóth Margit
aláírta.
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2014. május 23-án megtartott Ellenőrző bizottsági ülés, a jelenléti ívet Mihályné Tóth Margit
aláírta.

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy az ellenőrző bizottsági ülés.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy igen, amikor a zárszámadásról volt szó, minden
év májusában.
Folytatja azokat a Víziközmű Társulati gyűléseket ahol a képviselő asszony jelen volt:
2013. május 14-én megtartott Ellenőrző bizottsági ülés.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ellenőrző bizottsági ülés volt valaha is.
Búza Zsolt polgármester:
2012. május 16-án megtartott Ellenőrző bizottsági ülés. a jelenléti ívet Mihályné Tóth Margit
aláírta.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ezt csak azért sorolta fel most, hogy a képviselő
asszony a későbbiekben emlékezzen ezekre a dolgokra.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy soha nem vett részt ilyen ülésen.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Víziközmű ellenőrzésével és annak
küldöttgyűlésével kapcsolatban nem kíván egyéb kiegészítést tenni. Úgy gondolja, hogy az
újonnan választott 7 küldött megfelelően fogja képviselni a falu lakosságát.
Elmondja, hogy a legutóbbi küldöttgyűlésen ő idő előtt felállt és otthagyta a gyűlést, mert
szóhoz sem bírt jutni, a gyűlés jogszabályi feltételeknek nem felelt meg, illetve az ügyvéd urat
nem kívánatos vendégként kezelték, aki azért vett részt az ülésen, hogy segítse a baksiak
munkáját, és az esetlegesen felmerülő kérdésekre választ adjon.
Tájékoztatásképpen elmondja a képviselő-testület tagjainak, hogy a jegyző úr képviselte a
Polgármesteri Hivatalt az érettségivel kapcsolatos megkeresés vonatkozásában. Megkérdezi a
jegyző úrtól, hogy van-e új fejlemény az üggyel kapcsolatban.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy felperes fellebbezést nyújtott be a
Törvényszékre, és november második felében lesz az újabb tárgyalás.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy pontot szeretne tenni a dolgok végére és annak
érdekében, hogy mindenki tisztán lásson, javasolja, hogy a következő testületi ülésre
mindenki hozza be azt a dokumentumot, amelyik a legmagasabb iskolai végzettségét igazolja.
Természetesen Ő is közszemlére bocsájtja az érettségijét és a diplomáját. Megkérdezi a
képviselőtársaitól, hogy egyetértenek-e ezzel.
Megkérdezi, Lépné Soós Anita külsős alpolgármestert, hogy támogatja-e.
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Lépné Soós Anita alpolgármester: Elmondja, hogy Ő támogatja.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, Dr. Orosz Éva képviselő asszonyt, hogy támogatja-e.
Dr. Orosz Éva képviselő: Támogatja.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, Kecskeméti Józsefné képviselő asszonyt, hogy
támogatja-e.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Támogatja.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi Mihályné Tóth Margit képviselő asszonyt, hogy
támogatja-e.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy természetesen támogatja és, hogy már
régen meg kellett volna tenni ezt a lépést.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy mivel a jelenlévők közül mindenki egyetért e
javaslattal, ezért úgy gondolja, hogy hozzon a testület egy határozatot erről. Kéri, aki egyetért
azzal, hogy a következő soros testületi ülésre minden képviselő hozza be a legmagasabb
iskolai végzettségét igazoló eredeti dokumentumot, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete – Búza Zsolt
polgármester javaslatára – úgy határozott, hogy a soron következő soros
testületi ülésen (2016. október 26.- szerda) a polgármester és képviselő
társai bemutatják legmagasabb iskolai végzettségüket igazoló
bizonyítványukat.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Képviselők
4) Irattár

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Megkérdezi, hogy ez a meghívott vendégekre is
vonatkozik vagy csak a tisztelt képviselőkre.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy a képviselőkre vonatkozik.
Megkérdezi, hogy az elhangzott anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni
való.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy Ellenőrző Bizottsági ülésen soha nem vett
részt, de a 2016-os zárszámadáson részt vett. Megkérdezi a polgármester úrtól, hogy honnan
származnak állításai, mert Ő azt állította, hogy egy ülésen részt vett, nem pedig azt, hogy
egyetlenegy ülésen sem vett részt.
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Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy készült róla hanganyag.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy a testület maximálisan elfogadta a testületi ülés
napirendi pontjait, és az nem arról szólt, hogy a Víziközmű Társulat problémáit itt és most
tárgyalja meg a képviselő testület. A testület tagjai azért lettek megválasztva, hogy a lakosság
érdekeit képviseljék, ezért arra kell törekedni, hogy egy olyan korrekt döntés szülessen, amely
lehetőséget biztosít arra, hogy az emberek minél hamarabb visszakapják a pénzt.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a hozzászólásokat. Elmondja, hogy a Víziközmű
Társulatról eddig is tájékoztatta a képviselő-testületet.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy ezeken az üléseken a régi küldöttek és a
megválasztott küldöttek is részt vettek- e, továbbá hogy a döntések meghozatala úgy zajlott e,
hogy azok a küldöttek, akik megválasztás hiányában nem rendelkezetek szavazati joggal részt
vettek e döntések meghozatalában, Megkérdezi, Mihályné Tóth Margit képviselő asszonytól,
hogy találtak-e valamit.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy hol.
Csépe István képviselő: Válaszában elmondja, hogy azokban a dokumentumokban, amiben
kutakodtatok.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy senki sem kutakodott, hanem miután
Miksi Éva nem volt odarendelve, hogy a kért dokumentumokat a rendelkezésükre bocsássa,
hanem minden meglévő dokumentumot a rendelkezésükre bocsájtott, így zajlott.
Elmondja, hogy el kellett volna jönni, a meghívottak között szerepelnie kellett volna a
nevének.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy ki hívta meg a gyűlésre a képviselő asszonyt.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a polgármester úr hívta össze a gyűlést.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi Mihályné Tóth Margittól, hogy a jelenlévő másik 20
személyt ki hívta meg.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ő biztosan nem hívott közönséget.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ő inkább érdeklődőknek nevezné, mint
közönségnek.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az lett volna a dolga az elnöknek, hogy
meghívja Csépe Istvánt és a képviselőket is.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy rajta kívül van még 2 Ellenőrző Bizottsági tag is,
vagy négy.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a meghívó az Alapszabály módosítására
vonatkozott, a küldöttek számára megfelelő tartalommal szerették volna módosítani.
Elmondja, hogyha az Alapszabály módosítására sor került volna és az eljárás menete
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törvényes keretek között zajlott volna, akkor az ülés az eredeti szerepét be tudta volna tölteni,
és most minden rendben lenne.
Az Ellenőrző és az Intéző Bizottság pontosan azért nem lett meghívva, mert nem kompetens
benne kizárólag a küldöttek jogosultak dönteni az Alapszabály módosításáról.
Elmondja, hogy a megválasztott küldöttek bejöttek a Hivatalba a papírokat ellenőrizni, és ő
megkérdezte tőlük, pontosan Sebők Józseftől, hogy mire kíváncsiak. Válaszként azt kapta,
hogy mindenre.
Megkérdezi, hogy az első napirendi ponthoz van-e egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Elfogadásra javasolja, az első napirendi
pontot kéri, aki egyetért annak elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2016.(IX.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:
Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai nevelés
helyzetéről
Ea.: Pinjung Emilné igazgató helyettes
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti meghívott vendégként Pinjung Emilné
igazgató helyettest. Átadja a szót Pingjung Emilnének.
Pinjung Emilné igazgató helyettes: Köszöni szépen a szót. Tisztelettel köszönti a testületi
tagokat.
Elmondja, hogy a beszámolóját mindig úgy szokta átadni az önkormányzat és a testületi tagok
részére, hogy az előző évnek az eredményeit, az elvégzett munkának a sokaságát, illetve az
elkövetkezendő tanév feladatait írja le. Reméli, hogy mindenki elolvasta és lesznek kérdések.
Elmondja, hogy nagyon sok szempontból zűrösen indult a tanév, ugyanis nagyon sok a mobil
család, akik augusztus és szeptember között hol ide, hol oda költöztek, többek között ennek
köszönhető, hogy nem hitelesek a gyermeklétszámra vonatkozó adatok, hiszen ez szeptember
elsejére vonatkozó adat. A mostani állapot szerint 65-en vagyunk a 68 helyett.
Elmondja, hogy a beszámolóban szerepelnek a környező községek óvodái is, egyrészről, mert
jó hasonlítási alap, másrészről azt tükrözi, hogy mennyire együtt dolgoznak és gondolkodnak
az óvodák.
Elmondja, hogy vannak az óvodában magatartásbeli problémás gyerekek, továbbá elmondja,
hogy közel 40 éve dolgozik a szakmában, de arra még nem volt példa, hogy a
Gyámhatóságnak azért kellett levelet írnia, mert a gyermek kezelhetetlen. Olyan szülőnek a
gyermekéről van szó, akinek a testvéreit az édesanyjától már elvették. Miután az a rendszer,
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melyet eddig alkalmaztak már nem nyújt segítséget a felmerülő problémákra, ezért más
megoldást kell keresni a problémák orvoslására. Elmondja, hogy mindezek mellett szeretne
köszönetet mondani az önkormányzatnak mindazon segítségért, amit az óvodáért nyújtanak és
nyújtottak az elmúlt tanévben.
Szeretné megköszönni azt is, hogy segítséget kaptak a közmunkaprogram keretén belül,
hiszen létszámhiánnyal kezdték a tanévet, a segítségre továbbra is igényt tartanának, hogy
meddig azt pontosan nem tudják, de nagymértékben megkönnyítik a munkájuk
eredményességét.
Elmondja, hogy a tegnapi napon járt náluk egy népegészségügyi szakember, miután országos
felmérést végeznek az közintézményekben a tálalókonyhák, főzőkonyhák tekintetében. Az
igazgatóhelyettes asszony örömmel és büszkén elmondhatja, hogy 95%-os lett az óvoda
minősítésének az eredménye.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy mi a fennmaradó 5%?
Pinjung Emilné igazgató helyettes: Válaszában elmondja, hogy vannak kisebb
hiányosságok.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a 95% már kiválónak minősül.
Pinjung Emilné igazgató helyettes: Köszöni szépen a testület tagjainak, hogy meghallgatták.
Várja a kérdéseket.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, hogy minden tisztelete az óvónőké és dajkáké,
akik ennyit foglalkoznak a gyermekekkel és ezt a szintet fent tudják tartani.
Pinjung Emilné igazgató helyettes: Elmondja, hogy átadja a munkatársaknak, hiszen
valóban nagy erőfeszítés.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. Kérdés nem hangzott el.
Köszöni szépen Pinjung Emilnének az írásbeli beszámolót és a szóbeli kiegészítést. Örül
annak, hogy az óvoda ilyen kimagasló minősítést kapott, ami valószínűleg annak is
köszönhető, hogy nemrég végbement egy felújítás, ami során öltözőkialakításra került sor és
különböző kisegítőhelységeket kapott az óvoda.
Elmondja, hogy az óvoda II. ütemének felújításáról szóló pályázat beadásra került. A TOP-os
pályázatok elbírálás alatt állnak, és reményeik szerint lesz újabb felújításra lehetőség, bár
nagyon szigorúak a feltételek.
Úgy gondolja, hogy a pedagógusok, akik az óvodában dolgoznak, lelkiismeretesen végzik a
munkájukat és mindent megtesznek a lehetőségeikhez mérten azért, hogy a nevelés rendben
működjön.
Köszöni szépen az eddigi munkáját minden óvodai dolgozónak és kollégának. Sok erőt, jó
egészséget és kitartást kíván.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy örül annak, hogy humánerőforrás tekintetében tudott az
önkormányzat segíteni.
Köszöni szépen még egyszer a beszámolót.
Elfogadásra javasolja a második napirendi pontot kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel
jelezze.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2015. évi óvodai nevelés
helyzetéről szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja azt.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Irattár
Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
(6768 Baks, Rózsa u. 1. )
Pinjung Emilné igazgató helyettes

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy bár nem az önkormányzat a fenntartója az
iskolának és az óvodának, de ők mindig olyan szemmel tekintenek rájuk, mintha jelen
pillanatban is az önkormányzat lenne a fenntartó, hiszen úgy gondolja, hogy egy településnek
akkor van jövője, ha van óvodája és iskolája.
III.
napirendi pont:
Beszámoló a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, iskolai oktatás
helyzetéről,
különös
tekintettel
a
tanévkezdés
tapasztalataira
Ea.: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti meghívott vendégként Somogyiné Utasy
Ibolya igazgatónőt. Elmondja, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy
kívánja-e szóban kiegészeni egy pár gondolattal.
Somogyiné Utasy Ibolya igazgató: Szeretettel köszönti a Tisztelt képviselő-testületet.
Elnézést kér, hogy nem írt kisérőlevelet az anyaghoz.
Elmondja, hogy igyekszik mindig összefoglalni a tanév tapasztalatait és a polgármester úr
szavaihoz annyit szeretne hozzáfűzni, hogy nagyon szívesen elmegy bármelyik képviselőtestületi ülésre, ahova meghívják. Köszönetet mond azért, hogy számítanak a beszámolóikra,
mind az iskola és mind pedig az óvoda részéről és, hogy törődnek az intézményekkel.
Elmondja, hogy a munkaterv nem mindig úgy valósul meg, ahogy az előre le van írva és
bizonyára a képviselő- testület tagjai észrevették azt, hogy az újságban szerepel az adott havi
munkaterv.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek esetleg kérdése.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen Somogyiné Utasy Ibolyának a kiegészítést. Átadja
a szót Csépe István képviselő úrnak.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy a testület mindig szeretettel várja őket a testületi
ülésre. A beszámolóval kapcsolatban elmondja, hogy látja azt, hogy fokozott erőfeszítés
folyik az egyházi neveléssel kapcsolatban. És szeretné, ha ez a későbbiekben is változatlanul
maradna. Köszöni szépen a szót.
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Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más hozzászólás, vélemény. Kérdés,
vélemény nem hangzott el.
Szeretné megköszönni az igazgatónőnek az egész éves beszámolót. Elmondja, hogy attól,
hogy nem az önkormányzat az intézmények fenntartója, azért próbálnak odafigyelni az
intézményekre. Örül annak, hogy az iskola és az óvoda esetében is ugyanaz a napenergia
fejlesztés ment végbe, és reméli, hogy az iskola esetében is a közeljövőben pályázat kerülhet
beadásra a bővítés, fejlesztés céljából.
Üdvözli maga és a képviselő-testület nevében is pedagógusokat és köszöni az eddigi
munkájukat. Jó egészséget és kitartást kíván az iskola valamennyi dolgozójának.
Elmondja, hogy ha nincs egyéb hozzászólás, elfogadásra javasolja az iskola beszámolóját,
kéri, aki egyetért, annak elfogadásával kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2015. évi iskolai oktatás
helyzetéről - különös tekintettel a 2016. évi tanévkezdés
tapasztalatairól - szóló beszámolóját megtárgyalta, és jóváhagyólag
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
(6768 Baks, Fő u. 82. )
Somogyiné Utasy Ibolya igazgató

IV.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az első előterjesztés a települési önkormányzatok
szociáliscélú tüzelőanyag pályázatáról szól. Az írásos anyagot minden képviselő társa
megkapta. A pályázat beadásának határideje szeptember vége. Elmondja, hogy az igényelt
mennyiségnek a töredékét vagy legfeljebb a felét szokta megkapni az önkormányzat, amihez
425.450 Ft önerő szükséges, tehát mint ahogy a tavalyi évben, idén sem 100%-os az állami
támogatás, ezért szállítási költséggel is számolni kell az önkormányzatnak, amire idén a
költségvetésből elkülönítésre került elegendő pénzösszeg. Az önkormányzat lágy, lombos
tűzifára nyújta be az igényt. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e
valakinek kérdése, kiegészíteni valója, egyéb javaslata.
Kérdés, kiegészíteni való, egyéb javaslat nem hangzott el. Elfogadásra javasolja, kéri aki
egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
96/2016.(IX.28.)

határozat
1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény
nyújt be a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására.

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy összesen 335
m3 lágylombos tűzifa igénylésére nyújtsa be pályázatát.
3. Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől
ellenszolgáltatást nem kér, és vállalja a tüzelőanyag szállításából, - ideértve
a rászorulókhoz való eljuttatást is, - származó költségeket.
4. Baks Község Önkormányzata a pályázati kiírás 5/c pontja alapján
biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges önerőt, melynek összege
425.450,- Ft.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Gazdálkodási csoport
4) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a kormányzati funkciókkal kapcsolatos
módosításról szól. Átadja a szót a jegyző úrnak.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalamazza az
NGM rendelet szerinti kormányzati funkciókat, amiket használ az önkormányzat és ezeket a
kormányzati funkciókat szükséges kiegészíteni. Technikailag ez úgy kerül megoldásra, hogy
hatályon kívül helyezésre kerül a korábbi melléklet és az előterjesztés részeként szereplő
melléklet kerül be 1. sz. mellékletként, amely tartalmazza azon funkciókat, amelyeket az
önkormányzat használ.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy ennek megmutatkozó jelentősége a könyvelésnél van,
valamint a normatív támogatások igénylése során, hogy milyen feladatokra könyvel az
önkormányzat.
Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a jegyző úrnak a szóbeli kiegészítését. Elmondja, hogy a
technikai szám beírására azért van szükség, mert ez biztosít lehetőséget a nyári étkezésre,
ennek elmulasztása esetén az önkormányzat a nyári étkezésre kapott normatívát köteles
visszafizetni.
Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészíteni való, észrevétel. Kérdés,
kiegészíteni való, észrevétel nem hangzott el.
11

Kéri aki egyetért a jegyző úr által elmondottakkal és az előterjesztést a határozati javaslattal
elfogadja, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2015.(VIII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés a mai napon érkezett az
önkormányzathoz, mégpedig egy kérelem.
Felolvassa a kérelmet.
Elmondja, hogy tulajdonképpen egy támogató nyilatkozatot kell adnia az önkormányzatnak,
hogy részesüljön a gyermek az Arany János tehetséggondozó programban.
Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés. Kérdés nem hangzott el. Kéri, aki
egyetért azzal, hogy támogassa a képviselő-testület, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
97/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete támogatja, hogy
Lantos Dávid László (6768 Baks, Váradi utca 15.) nyolcadik
évfolyamos tanuló (an.: Lantos Ágnes) Baks település képviseletében
részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Lantos Ágnes (6768 Baks, Váradi utca 15.)
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a múlt héten Budapesten voltak a Guardian Angel
Projekt kapcsán. Ezzel kapcsolatban egy levelet írt Buga Éva projektgazda, amiben
tulajdonképpen leírja, hogy egy csomagoló-és dobozoló üzemet szeretnének létrehozni a
településen, ami étrend kiegészítők forgalmazásával foglalkozna. Elmondja, hogy az egyik
elemét Szegeden gyártják és Baks lenne a közbenső állomás. Ez még kezdetleges stádiumban
van, a termékek egyre népszerűbbé és elterjedtebbé válása után nagyobb volumenű dolgokban
is gondolkodnak. Mindehhez egy telephelyet szeretne létrehozni, egy szabad vállalkozási
12

zónában és ehhez szeretné kérni az önkormányzat segítségét.
Úgy gondolja, hogy mivel munkahelyteremtésről van szó, ezért elzárkózni semmiféleképpen
sem kellene ez elől, viszont azok a biztonsági dolgok mindenféleképpen szerepeljenek a
szerződésben, továbbá tartalmazzon a szerződés olyan biztonsági pontokat, amelyek védelmet
biztosítanak az önkormányzatnak. Itt arra gondol, hogy Baksnak van egy gazdasági ipari
övezete, ami körülbelül 3 ha-os.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a rendezési terv szerint a gazdasági övezetbe
tartozó területről a tavalyi év folyamán a jogszabály adta lehetőségeket kihasználva
gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az igazgatási eljárási díj ellenében művelési ágat tudott
változtatni az önkormányzat és két önálló telek kialakítására is sor került, ami azért is
jelentős, mert gyakorlatilag olyan helyzetben vannak ezek a területek, hogy azonnali
beruházást lehet rajtuk megvalósítani. Így gyakorlatilag ez egy forgalomképes vagyona az
önkormányzatnak.
Össze lehetne vonni ezzel a kérelemmel oly módon, hogy erre a területre vonatkozóan lehetne
engedélyezni a képviselő-testület részéről a telephely bejegyzést a megfelelő garanciális
elemekkel, ami két elemből állna: az egyik elem egy határozott időtartamú engedély, a másik
elem pedig az lenne, hogy a képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy ezt az engedélyt
indoklás nélkül visszavonhatja.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a jegyző úrnak a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi,
hogy van-e kérdés ezzel kapcsolatosan.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy erre most kell-e választ adni.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy nem, a kérelem egy folyamatot ír
le. Gyakorlatilag itt döntési kompetencia van, mégpedig hogy a képviselő-testület jóváhagyja,
hogy az egyik ingatlanra telephelyként bejegyeztethesse a vállalkozást, azonban ezt
garanciális elemekkel teszi meg, tehát a képviselő-testület semmilyen olyan jellegű
kötelezettséget nem vállal, ami miatt kár vagy fizetési kötelezettség keletkezne.
Elmondja, hogy ez lehetőséget biztosít a vállalkozó részére, hogy tovább tudja folytatni azt a
gondolatmenetet, amit itt leírt.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az első lépés most az lenne, hogy döntés
szülessen arról, hogy hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy azon a területen, ahol
gazdasági ipari területe van az önkormányzatnak a vállalkozó vállalkozását bejegyeztethesse.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy merre van ez a terület.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Gázfogadó mellett.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy a Gázfogadó melletti terület már korábban tárgyalás
alatt volt, és oda fatelep fog épülni.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ez így igaz. Mindig van érdeklődő, amit a
képviselő-testület elé be is hoz, ezt követően a képviselő-testület megtárgyalja, és annyiban
marad.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy akkor a testület hozott egy határozatot erről, és a
vállalkozónak kellett volna élnie a lehetőséggel.
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a határozat meghatározta az időtartamot a
vállalkozó számára a beruházás beindítására vonatkozóan és, mivel nem történt semmi
előrelépés, ezért okafogyottá vált.
Nem arról van szó, hogy mindenkit idehív az önkormányzat és azt a területet x számban
eladásra bocsájtja.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy az érintett helyrajzi számú terület legelőművelési ágban van besorolva, és ezen a helyrajzi számon belül három övezeti besorolás
található: sportolási rekreációs, védendő és gazdasági ipari övezet. Amikor ő idekerült az volt
az igény, hogy ez a terület legyen rendbe téve úgy, hogy a rendezési terv által lehatárolt
övezeti határon belül ki kellett fejezni földmérő segítéségével az összterületet, ami több volt,
mint egy hektár, viszont ha egy hektár alatt telkesítenek belterületen, akkor költségek
merülnek fel.
Két egyforma telek került kialakításra, így gyakorlatilag a földhivatal egy eljárásban
hozzájárult ahhoz, hogy ez beépítetlen terület legyen.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy ez az eljárás körülbelül háromnegyed évbe került, mire
sikerült elintézni. A maradék területek, pedig azért nem került átalakításra, mert azok teljesen
más övezeti besorolásban vannak.
Jelenleg a községnek körülbelül 1,4 hektáros szabadon felhasználható gazdasági ipari
övezetben lévő területe van, ami hasznosítható.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a vállalkozó elmondta, hogy kicsiben kezdenének
és a telephelyengedélyre azért lenne szükség, mert szabad vállalkozási övezet, ezáltal
különböző kedvezményeket igénybe tudnának venni. 5-8 fővel szeretné a vállalkozását
beindítani és ahhoz elegendő lenne egy családi ház bérlése.
Elmondja, hogy ez egy lehetőség lenne Baksnak és ez az önkormányzatnak semmiféle
kötelezettséggel nem járna, hiszen mint ahogy a jegyző úr is elmondta, bármikor indokolási
kötelezettség nélkül felbonthatjuk a szerződést.
Úgy gondolja, hogy mivel munkahelyteremtésről van szó, ezért ezt a lehetőség nem szabad
kihagyni, de természetesen dönthet a képviselő-testület úgy is, hogy nem él a lehetőséggel.
Elmondja, hogy felvázolták a terveiket, a későbbiekben külföldön is szeretnék a termékeiket
forgalmazni.
Elmondja, hogy abban az esetben, ha a beruházás megvalósul, akkor a vállalkozó
személyesen felveszi a kapcsolatot a képviselő-testülettel. A képviselő-testület dönthet
pozitívan és negatívan is az üggyel kapcsolatban, vagy akár a következő soros testületi ülésen
a most meghozott határozatát visszavonhatja.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy tulajdonképpen ez tulajdonjogot is biztosít a
vállalkozó részére.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy nem.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja Csépe Istvánnak, hogy az első lépés az, hogy az
önkormányzat döntsön arról, hogy engedélyezi-e a telephelyre történő bejegyzést, vagy sem.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy iparűzési adó fizetési kötelezettséggel
is együtt jár-e.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem. Az építkezés megkezdésekor,
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személyes találkozó alkalmával kijelölésre kerül a terület és döntenek arról, hogy adásvételi
vagy bérleti szerződés megkötésére kerüljön sor.
Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy dönteni kell arról is, hogy melyik
földterület kerüljön eladásra vagy bérlésre.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy az teljesen közömbös.
Búza Zsolt polgármester: Véleménye szerint ez nem releváns, gazdasági ipari övezet egyik
helyrajzi számának kijelölése lenne az önkormányzat feladata.
Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a
SKY-POR HUNGARY KFT. (a vállalkozás ügyvezetője: Bónyai
Mária, a vállalkozás képviseletében eljáró személy: Buga Éva a
Guardian Angel projekt tulajdonosa) által benyújtott telephely
bejegyzésre irányuló kérelmét, és úgy határozott, hogy a Baks,
348/44. hrsz.-ú ingatlanra támogatja a kft. telephelyként történő
bejegyzését azzal, hogy a képviselő testület indoklás nélkül ezt
bármikor visszavonhatja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. SKY-POR HUNGARY KFT. (képviseletében: Buga Éva, e-mail
címén: evabuga@gmail.com)
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy személyi változásra kerül sor a közeljövőben az
önkormányzat tekintetében, mivel az ügyvezető igazgató jelezte, hogy a versenyszférában
kíván elhelyezkedni. Minden ezzel kapcsolatos teendőt el fog végezni, többek között az
átadás-átvételt és 1 hónap múlva szeretne elmenni.
Megkérdezi a képviselő társaitól, hogy megfelelő-e az, hogy az akkori pályáztatásnak
megfelelően, ugyanazokkal a feltételekkel kerüljön meghirdetésre az ügyvezető igazgatói
állás.
Ismerteti a korábbi pályázati feltételeket.
Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy Néma Norbertről van-e szó.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy igen.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy abban az esetben, ha a fizetésemelést
megkapta volna, maradt volna-e.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy erre vonatkozóan nincs információja.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint ahhoz a szakemberhez, aki
helyismerettel és megfelelő tudással rendelkezik, ahhoz ragaszkodni kell.
Búza Zsolt polgármester: Véleménye szerint, nem akar maradni, tovább szeretne fejlődni, és
ez számára most megfelelő alkalom. Egy olyan feladatkört fog betölteni, ami a
végzettségének megfelelő.
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb hozzászólás.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy ő is egyetért Néma Norbert álláspontjával.
Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért azzal, hogy a korábbi pályázati feltételekkel
kerüljön meghirdetésre az állás, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2016.(IX.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a
Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató pozíciójában bekövetkező személyi változást és
úgy határozott, hogy az álláshelyre pályázatot ír ki a korábbi
feltételekkel megegyezően.

Erről értesítést kapnak:
1)
Búza Zsolt polgármester
2)
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3)
Irattár
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztést a jegyző úr fogja
ismertetni.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testületnek 2013-ban a közterület
használati rendeletet ki kellett egészítenie filmforgatási célú közterület használati szabályok
vonatkozásában. Ehhez a szabályanyaghoz egy ajánlás volt rendelve, amit az akkori
mozgóképről szóló törvény tartalmazott, amit Baks is hasonlóan más kistelepülésekhez átvett,
ez pedig a díjtáblázat, amit a törvénynek a melléklete tartalmazott. A jogszabály lehetőséget
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biztosított a főszabálytól való eltérésre az önkormányzat számára bármilyen irányban.
Azonban mozgóképről szóló törvény módosítására került és a jogalkotó kivette azon
lehetőséget az önkormányzatok részéről, hogy önállóan állapítsák meg a díjszabást. Ezért
célszerű és szükségszerű az a megoldási javaslat, hogy a képviselő-testület a vonatkozó
önkormányzati rendeletnek 3. sz. mellékletéből vegye ki a díjszabást, ugyanis magasabb
szintű jogszabály tartalmazza az alkalmazandó díjszabást, így szükségtelen a díjszabás
további alkalmazása a rendeletben, továbbá a 12/A § (3) bekezdése is kikerül a rendeletből,
miszerint a képviselő-testület a filmforgatási célú használati díját a 3. sz. mellékletben
állapítja meg. Elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a jegyző úrnak a részletes ismertetést. Elfogadásra
javasolja, a jegyző úr által ismerteteket. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelete
a közterület használatáról és a közterület használatának díjairól szóló 9/2013. (VIII.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e nyilvános ülés keretében más egyéb,
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy az újságban megjelent temetkezési
szokások betartatására vonatkozó felhívás mire irányult.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy arra irányul, hogy az önkormányzat ne
a temetés napján értesüljön a temetésről, továbbá a sándorfalvi temetkezési vállalkozó
felajánlotta a segítségét a tekintetében, hogy hogyan lehetne dokumentálni a már meglévő
sírhelyeket.
A kollegák is egy személyes találkozó alkalmával betekintést nyertek, hogy miként is néz ki a
rendszer, hiszen jelenleg temetőgondnokkal nem rendelkezik a település, és törekszik az
önkormányzat arra, hogy minden rendbe legyen. A temetkezési vállalkozóval egy
együttműködési megállapodás megkötésére kerülne sor, miszerint a sándorfalvi temetkezési
vállalkozó a ravatalozó teljes tisztán tartását vállalja.
Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy szóbeli vagy írásbeli megállapodásra kerüljöne sor.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Javasolja, hogy ameddig van üres sírhely, addig bárhova
lehessen temetni.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy minden erre vonatkozó szabály a temetkezési
törvényben le van írva.
Csépe István képviselő: Véleménye szerint ne csak a sándorfalvi temetkezési vállalkozónak
legyen megbízása.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy egy szóval sem említette, hogy csak a sándorfalvi
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temetkezési vállalkozó lesz megbízva.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy az urnafal tekintetében van-e valami fejlemény.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy folyamatban van.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a sándorfalvi temetkezési vállalkozó mit kér a
felajánlott segítségért.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy semmit sem kér, hiszen eddig is
temetkezési vállalkozó tartotta tisztán és rendbe a hűtőházat.
Elmondja, hogy ha van egyéb javaslat temetkezési vállalkozó felé, szívesen várja a
javaslatokat, és felveszi a kapcsolatot velük.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy a temetőnek mindenképpen kell, hogy legyen
gondnoka.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a pozíció betöltésére közfoglalkoztatott személyt
javasol, mivel ellenkező esetben az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia a gondnok
munkabérét.
Csépe István képviselő számára átadásra kerül a közfoglalkoztatottak névsora és kéri a
képviselő úrtól, hogy jelölje ki az erre legalkalmasabb közfoglalkoztatottat.
Csépe István képviselő: Véleménye szerint temető gondnoki pozícióra állást kellene
meghirdetni közfoglalkoztatás keretein belül.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy elő van írva, hogy milyen feltételek mellett lehet
alkalmazni közfoglalkoztatottat. Viszont ahhoz, hogy erre elkülönített pénzforrás álljon
rendelkezésre, magasabb szolgáltatási díjakat kellene meghatározni.
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés.
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Elmondja, hogy október másodikán népszavazás
lesz, és ő, mint Fideszes képviselő kéri, hogy minél többen menjenek szavazni, hiszen ez
sorsdöntő kérdés az egész ország számára.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. Kérdés, nem hangzott el.
Köszöni a képviselő-testület tagjainak és a meghívott vendégeknek a megjelenést. Az ülést
bezárja.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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