JEGYZŐKÖNYV

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28-án megtartott
rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Fátyolné Ménesi Ildikó
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert
Dobos Péter

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
alpolgármester

Meghívottak:

Somogyiné Utasy Ibolya
Kovács Krisztián
Dimovics Antal
Tóth Zoltán

intézményvezető
Gondozási Központ vezető
CNÖK vezető
örsparancsnok

Igazoltan távol:

Pinjung Emilné

intézményvezető

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt:
Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi pontok
tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására
vonatkozó javaslat. Mivel a könyvvizsgáló jelentése szükséges a zárszámadási rendelet
megalkotásához, valamint Vincze László országgyűlési képviselő elfoglaltsága miatt nem
tudott eljönni, így kéri a 2. napirendi pont Beszámoló a 2011. évi költségvetési gazdálkodás
tapasztalatairól és a zárszámadási rendelet megalkotása, valamint a 8. Vincze László
országgyűlési képviselő beszámolója a 2011. évi tevékenységéről napirendi pontok
elnapolását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
29/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat az alábbi módosítással tárgyalási alapul
elfogadja.
1) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről
2) Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3) Beszámoló a Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról
4) Beszámoló a Gondozási Központ 2011. évi tevékenységéről
5) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak
ellátásáról
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6) Átfogó értékelés a helyi önkormányzat
gyámügyi feladatainak ellátásáról
7) Előterjesztések
8) Bejelentések, interpellációk

gyermekvédelmi,

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
30/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól készített beszámoló
megtárgyalását és a zárszámadási rendelet megalkotását a
könyvvizsgálói jelentés hiányában elnapolja.
Határidő: 2012. április 30.
Felelős:
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

31/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vincze László
országgyűlési képviselő beszámolóját a 2011. évi tevékenységéről
elnapolja, mivel a képviselő a mai napon tartott testületi ülésen más
irányú elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni.
Határidő:
2012. június 27.
Felelős:
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Vincze László országgyűlési képviselő

Búza Zsolt:
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Fátyolné
Ménesi Ildikó és Mihályné Tóth Margit személyében.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
32/2011. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Fátyolné Ménesi
Ildikó és Mihályné Tóth Margit képviselőket jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztja.
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Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
4.) Mihályné Tóth Margit képviselő
1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között
tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt:
Bizonyára látták a tisztelt képviselők, hogy új utcabútorok kerültek
kihelyezésre (szemetes, padok), ezzel nem fejeződik be a pályázat. A központi tér
kialakításával szökőkút készül, átépül a buszforduló, kandeláberek lesznek kihelyezve. Már
rongálások történtek, a régi padokat eltörték. A megvilágítással remélhetőleg nem történnek
rongálások. A mai napon vagyonvédelmi szakemberrel tárgyalást folytattam, van egy pályázat
jelzőrendszeres kamerás megfigyelés kialakítására. A buszfordulóra és a parkra gondoltam.
Ha a szakértő javasolja, a temetőbe napelemmel megvilágított lámpatestek kerülnének, mert
elszaporodtak a lopások.
A Baksi Horgászegyesület a Bárka Szálló kivitelezésével kapcsolatban közbeszerzést indított,
remélhetőleg október 31-ig befejeződik a pályázat.
Kérem a tisztelt képviselő-testületet fogadja el beszámolómat.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
33/2011. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről, eseményekről szóló beszámolót jóváhagyólag
tudomásul veszi és elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző

2. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt:
Az önkormányzatnak kötelező közbeszerzési tervet készíteni, a
szennyvízcsatorna beruházáshoz van tervezve.
Mihályné Tóth Margit: A csapadékvízhez nem lesz?
Dr. Lajkó Norbert: Aláírt támogatási szerződés kell hozzá.
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Búza Zsolt:

Ha nincs kérdés, elfogadásra javaslom.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
34/2011. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi
Közbeszerzési Tervet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert
annak közzétételére.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Barcsi Judit pályázati referens
Gazdálkodási Csoport

3. napirendi pont
Beszámoló a Szociális Bizottság 2011. évi munkájáról
Előadó: Kecskeméti Józsefné elnök
Kecskeméti Józsefné: Köszönöm az előző bizottság munkáját, nagyon sok mindenkinek
tudtak segíteni és remélem a jövőben is így lesz. Köszönöm Kócsó Mihályné segítségét akivel
közösen készítettük el a beszámolót, mert én tavaly nem voltam benne.
Búza Zsolt:
Van-e valakinek kérdése? Ha nincs, úgy elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
35/2011. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Bizottság
2011. évi munkájáról készített beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kecskeméti Józsefné Szociális Bizottság elnöke

4. napirendi pont
Beszámoló a Gondozási Központ 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Kovács Krisztián intézményvezető
Búza Zsolt: Amikor felsoroltam a napirendi pontokat, említettem, hogy többféle dolgot kell
itt elfogadnunk, mégpedig a Gondozási Központ 2011. évi tevékenységét, a Szervezeti és
Működési Szabályzatról kell határozatot hoznunk, a Házirendet is el kell fogadnunk, majd
végül a Szakmai Programról is dönteni kell.
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Kovács Krisztián:
A pályázati lehetőségeket próbáljuk megragadni és a hiányzó
infrastruktúrát kialakítani. Megköszönöm Búza Zsolt polgármesternek, a Baksi
Önkormányzatnak és az Általános Iskolának, hogy februárban másfél-két hétig rossz időjárási
körülmények között kellett volna a gondozónőknek kiszállítani az ebédet, akkor
rendelkezésünkre bocsátották az autókat.
A Szakmai Program, SzMSz és Házirendről annyit, értelemszerűen a belső változások és
jogszabály változások miatt vált szükségessé, hogy felülvizsgáljuk és újra kidolgozzuk.
Mihályné Tóth Margit: Részletes, mindenre kiterjedő, de egy valamit nem találtam benne,
hány óráig kell kiszállítani az ebédet?
Kovács Krisztián: Ez konkrétan az ellátottal kötendő megállapodásban rögzítendő, 12.30 –
13.30 között van megadva az intervallum.
Mihályné Tóth Margit: Láttam sokszor, hogy 2, fél 3-kor vitték ki, az már nem ebéd. Aki
gyógyszert szed, az idősek, várják. Erre kell valami megoldást találni.
Kovács Krisztián: Egyelőre nem tudjuk megoldani.
Mihályné Tóth Margit: A szállítást cserélni kellene, máshol kezdeni, ne mindig ugyanazok
kapják később az ebédet.
Kovács Krisztián: Közfoglalkoztatottat is bevontunk a szállításba, nyilván nem csak az
ebédszállításról van szó, ha bevásárlás történik annak is akkor van az átadása és ha a
problémáikról kezdenek beszélni az ellátottak, azt is meg kell hallgatni. Nem tudjuk
kiszámolni, hogy egy ellátottnál öt percig tudjunk csak tartózkodni. Nem akarjuk csak kirakni
az asztalra az ételt és rohanunk tovább.
Mihályné Tóth Margit: Aki az ebédet viszi, csak azzal foglalkozzon.
Kovács Krisztián: Megpróbáljuk megoldani.
Búza Zsolt: Ez probléma, ezt jómagam is tapasztaltam, amikor 40 centis hó volt plusz
segítséggel sem lehetett végigvinni fél 2-ig az ebédet. Néha 5-10 perc beszélgetés az
időseknek többet jelent, mint maga az ebéd. Némi ellentmondást érzek Mihályné
felvetésében, pár hónappal ezelőtt probléma volt, hogy plusz 2 gondozónőt sikerült
felvennünk, azért méltatlankodott, hogy miért veszünk fel oda plusz embereket, most meg az
a probléma, hogy miért nem tudják időre elszállítani. Az ellátottak szempontjából még így is
kevesen vannak azok, akik gondozzák őket. Javaslom a képviselő asszonynak, hogy egyszerkétszer menjen végig a gondozónőkkel és nézze végig, milyen munkát végeznek. Akkor látná,
hogy miért nem ér oda fél kettőig az ebéd.
Megköszönöm a Gondozási Központ dolgozóinak munkáját, amellett, hogy kihordják az
ebédet, mentálisan is segítik az ellátottakat, beviszik a tüzelőt, mosnak, takarítanak rájuk.
Lett volna az idén lehetőség felújítani kívül-belül a Gondozási Központot, sajnos ez a
pályázat nem sikerült. Az év második felében újra indulnak ilyen pályázatok. Szeretnénk egy
gépjárműt beszerezni, hogy időben tudjuk kiszállítani, melegen tartva az ebédet. Reméljük,
hogy pályázati lehetőségből meg tudjuk valósítani.
Akkor nincs más dolgunk, mint határozatokat hozni.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta.
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36/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gondozási Központ 2011. évi tevékenységéről készített beszámolóját,
melyet a szóbeli kiegészítéssel elfogad.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető

37/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet az
előterjesztésnek megfelelően elfogad.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető

38/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gondozási Központ Házirendjét, melyet az előterjesztésnek
megfelelően elfogad.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető

39/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Gondozási Központ 2012. évi Szakmai Programját, melyet az
előterjesztésnek megfelelően elfogad.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető
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5. napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal szociális feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Van-e az írásos anyaggal kapcsolatban valakinek észrevétele, kiegészítése,
hozzászólása?
Dr. Lajkó Norbert: Egy gondolat, a Szociális Bizottság hatásköréből átkerült január 1-jétől a
lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe, így a bizottság hatásköre a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásra és átmeneti segélyre redukálódott le. Polgármesteri hatáskörben
van a köztemetés elbírálása. Az utóbbi időben a szociális támogatások átrendeződése
figyelhető meg. A jogszabályi háttér már kidolgozás alatt van, 2013. január 1-jétől bizonyos
jegyzői hatáskörök átkerülnek a Kormányhivatalokhoz, itt gondolok a szociális ellátásokra,
gyámügyi és gyermekvédelmi hatáskörökre. Bakson nagyon sok a rászoruló és a
kommunikáció nagyon fontos. Egyelőre kiforratlan a gyakorlat, hogyan jut el első kézből az
ügyfélhez az információ, hogyan tud nyomtatványt letölteni és ügyes-bajos dolgát elintézni.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
40/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Polgármesteri Hivatal 2011. évi szociális feladatainak ellátásáról
készített beszámolót, melyet az előterjesztés szerinti tartalommal
elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

6. napirendi pont
Átfogó értékelés a helyi önkormányzat gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak ellátásáról
Előadó: Dr. Barcsi Judit gyámügyi ügyintéző
Dr. Lajkó Norbert: A kolléganőm szakmai munkának is beillő tanulmányt állított össze.
Rávilágít arra, hogy Bakson a gyámügyi feladat sem elhanyagolandó feladatkör. Nagyon sok
család van, akik életvezetési tanácsadásra és egyéb irányú juttatásokra szorulnak, ez a
hatáskör is január 1-jétől átkerül a Kormányhivatalhoz. Én úgy gondolom, eddig is eleget
tettünk a kötelezettségünknek. Kérnék mindenki, akinek közvetlen környezetében problémás
család van, akiről a Gyermekjóléti Szolgálat vagy a helyi I. fokú gyámhatóság nem tud és a
látókörbe eddig nem került be, azokról feltétlen jelezzenek, mert csak akkor tudunk segíteni.
Mihályné Tóth Margit: A vagyoni érték nincs beírva, hogy külön-külön ez mennyi, vagy
ugyanúgy van mint a lakásfenntartási támogatásnál?
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Dr. Lajkó Norbert: Pontosan ezt most nem tudom, de a kolléganők tudják. A vagyonnál
vizsgálni kell a közösen élő családtagok külön-külön számított vagyonát illetőleg az
összvagyont is. Akinél bármelyik meghaladja az értékhatárt, már nem jár neki támogatás.
Mihályné Tóth Margit: Én csak azt akartam tudni, mennyi ez az értékhatár.
Az első oldalon a táblázatnál valaki kimaradt vagy tartozik még oda valaki, mert a két
grafikonon nem egyezik a szám. Vagy elírták a kiskorú gyermekek számát.
Dr. Lajkó Norbert: A második oldalon megegyezik.
Búza Zsolt: Nagyon részletes beszámolót kaptunk, ha nincs kérdés, észrevétel, elfogadásra
javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
41/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
helyi önkormányzat gyermekvédelmi, gyámügyi feladatainak
ellátásáról készített átfogó értékelést, melyet az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Barcsi Judit gyámügyi ügyintéző

Búza Zsolt: Mielőtt rátérnénk a következő előterjesztésre – igaz, hogy az első napirendi
pontban kellett volna, hogy észrevegyem és megjegyezzem. A kampány során a képviselő
asszony is azt hangoztatta, valódi együttműködésre való törekvés, én tisztelettel megkérem és
természetesen köszönöm, hogy figyel arra, hogy hanganyag készüljön erről a testületi ülésről,
de van törvényességi őre a testületnek, az pedig a jegyző. A jegyző készíti a hangfelvételt és
azt gondolom, ha valódi együttműködésről beszélünk, a valódi együttműködés keretében a
képviselő asszony külön nem veszi fel a hanganyagot, ugyanis központilag van ember, aki ezt
kezeli. Én úgy hiszem, hogy egyikünk előtt sincs külön hangfelvétel, hanganyag, akkor én
most tisztelettel szeretném megkérni, hogy tegye el, hiszen van amire tudjunk hivatkozni, van
amiből tudjunk dolgozni. Úgy gondolom, hogy mindig a képviselő asszony rendelkezésére
bocsátottuk a hanganyagot, a jegyzőkönyveket, a nyilvános testületi üléseket.
Én azt gondolom, hogy ez egy olyan gesztus, ami azt gyakorolja, tegye meg a képviselőtestület felé.
Mihályné Tóth Margit: Én szeretnék hangfelvételt készíteni, hogyha lehet.
Búza Zsolt: Nincs akadálya, csak én úgy gondoltam, hogy bizalomból és a közös
együttműködésből amit hirdetett a tisztelt képviselő asszony, akkor ez gesztus érték a többiek
felé.
Mihályné Tóth Margit: Én akkor is szeretnék felvételt készíteni.
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Búza Zsolt: Nagyon sajnálom, hogy ezt a gesztust a képviselő asszony most nem tudja
gyakorolni. Mindenesetre azért haladjunk tovább.
Mihályné Tóth Margit: Zavar valakit? Milyen meggondolásból kéred ezt?
Búza Zsolt: Nem zavar, csak azt gondolom, hogy másnál sincs.
Mihályné Tóth Margit: Honnan tudod, hogy másnál nincs? Nálam látod, legalább nyíltan és
nem a zsebemben. Én kiraktam az asztalra és szeretnék hangfelvételt készíteni.
Búza Zsolt: Jó, rendben. Köszönjük szépen a konstruktív együttműködést.
7. napirendi pont
Előterjesztések
7.1 Komplex telep program
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Előterjesztést tesz egy komplex telep fejlesztési programról. Az előkészítés
folyamatban van, tegnap Miskolcon voltak a Türr István Képző és Kutató Központban, ahol
együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor. Ez csak akkor lép életbe, ha a
képviselő-testület dönt, hogy részt kíván venni ezen a pályázaton és nyertes pályázattal
rendelkezik.
Mihályné Tóth Margit: Az együttműködő szervezeteket olvastam és lehet, hogy elkerülte a
figyelmemet, de nem találtam a Baksi Kulturális Egyesületet. Az együttműködés keretében
majdnem mindegyik civil szervezet képviselve van.
Búza Zsolt: Melyik az a mindegyik civil szervezet?
Mihályné Tóth Margit: A Hagyományőrző Egyesület, az iskola, a mozgáskorlátozottak.
Csak szerettem volna tudni, hogy milyen meggondolásból nem kereste meg az egyesületet a
polgármester úr?
Búza Zsolt: Bocsánat, melyik az a több civil szervezet, amit itt lát a tisztelt képviselő
asszony?
Mihályné Tóth Margit: Én azt mondtam, hogy nem kereste meg a polgármester úr, vagy a
Gazdakört sem. Azt szerettem volna tudni, hogy milyen meggondolás alapján szelektáltatok?
Búza Zsolt: Tudomásom szerint nem is hivatalosan alakult meg a Gazdakör.
Dobos Péter: A CKÖ-vel már régóta szervezünk közös programokat, mint a pünkösdölőt,
ezért merült föl, hogy ezt a vonalat folytassuk. Velük van együttműködési megállapodásunk.
Búza Zsolt: Kielégítő a válasz? A kezdet kezdetén úgy fogalmazott a képviselő asszony,
hogy csomó civil szervezet fel van sorolva, de egyetlen egy van csak.
Mihályné Tóth Margit: Azt szeretném kérdezni, hogy mi az a Csillagpont?
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Búza Zsolt: A Csillagpont tulajdonképpen a pályázatnak kötelező eleme. Két kötelező eleme
van, a szegregátumban létre kell hozni egy Csillagpontot, illetve egy Csillagház, egy
projektiroda, ezt a szegregátumtól 1 km-en belüli körzetben kell létrehozni. Ez a 36 hónapra
felvázolt program képzési-foglalkoztatási, oktatási-nevelési programok, egészségügyi
szolgáltatás és prevenció. A helyi igényekre van felépítve a program. Az igényelhető összeg
max. 150 millió Ft.
A már megkezdett gyermekszegénység programot is lehetne ezzel folyamatossá tenni,
ugyanis az jövő októberben befejeződik ezt pedig akkor kezdenénk.
Hogy az együttműködési megállapodást milyen civil szervezetekkel kell kötni, szintén a
pályázat kötelező eleme volt. Egyetlenegy helyi civil szervezettel kell megállapodást kötni, és
mivel a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület székhelye nem más, mint a
Közösségi Ház, célszerű volt ezt választani, amelyik szoros kapcsolatot ápol a CKÖ-vel.
Megalakulásuk óta közösen szerveznek programokat, mint a cigány pünkösdölőt. Margit, ezt
tulajdonképpen neked mondom, mert Te kérdeztél. Akkor tisztelj már meg azzal, hogy
végighallgatod. Vagy fejezzem be?
Mihályné Tóth Margit: Nem, hallgatom.
Búza Zsolt: Ennek a civil szervezetnek köszönhető, hogy 500 ezer Ft értékű könyvet nyertek
pályázaton, amit a Közösségi Házban helyeztek el. A programban szerepel Felnőttek Klubja,
ahol olvasóköröket fognak létrehozni, melynek keretében a szülők olvasnak gyermekeiknek,
az olvasásra nevelik őket.
Mihályné Tóth Margit: A Csillagpont épület vagy program?
Búza Zsolt: Mindkettő épület, ezekben kell a programokat lebonyolítani
Mihályné Tóth Margit: Ez olyan sokrétű, hogy településőr nem fért volna bele? Nagyon
hasznos lenne.
Búza Zsolt: Nem ilyen jellegű a pályázat. A 150 millió Ft-ból 15 % fordítható dologi
kiadásra, ami a program befejezése után is itt marad a településen.
Ma is itt voltak a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai megbeszélésen.
Országosan 86 önkormányzat regisztrált a programba, az első 25-ben benne vagyunk. Az
önkormányzat részére nincs önerő, az EU 100 %-ban támogatja ezt. Ha nincs több kérdés,
elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
42/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Komplex-telep”
program
(TÁMOP
5.3.6-11/1)
pályázat
benyújtásával kapcsolatos előterjesztést és a következő döntést hozta.
1.) Baks Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a
TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep-program (komplex humán
szolgáltatás hozzáférés biztosítása) kódszámú és című pályázati
kiírásra.
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2.) Projekt címe: „A jövőnek dolgozunk! – komplex környezet és
életminőség-fejlesztési program Baks Mária-telepen
3.) A pályázati támogatás összege maximum 150.000.000 Ft
4.) A támogatás mértéke 100 %
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal
kapcsolatos dokumentumok előkészítésére, adminisztrációs teendők
ellátására.
6.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a program
céljainak megvalósítása érdekében szükséges konzorciumi
együttműködési megállapodások megkötésére.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró
3.) Gazdálkodási Csoport
7.2 Local Agenda 21 terv jóváhagyása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A furcsa nevű Local Agenda nem más, mint egy tanulmány, a helyi
sajátosságokról, jellegzetességekről szól a fenntartható fejlődés érdekében. Erre azért volt
szükség, mert két pályázatunknak kötelező eleme, az egyik a régi hulladéklerakó
rekultivációja, a másik a szennyvíz beruházás, amit nemrég írtunk alá. Szennyvízberuházással
kapcsolatban minden képviselő segítségét és támogatását szeretném kérni. Itt járt a Széchenyi
Iroda munkatársa és pályázati lehetőségekről, jövőről beszélgettünk. Egyik kardinális kérdés a
talajterhelési bírság, milyen büntetésre számíthat az az önkormányzat, amely 2015-ig nem tud
gondoskodni a szennyvizéről? Az EU megfogalmazta azt, hogy az a település, amely 2015-ig
nem gondoskodik a szennyvíz szállításáról és tisztításáról, semmilyen más pályázaton addig
nem indulhat. Ez elég visszatartó erő, hiszen óvoda-iskola felújítás, energetikai pályázatok
lesznek, ha nem tudnánk indulni, az nagy probléma lenne.
Ötleteket várok, hogyan lehetne az embereket bevonni LTP szerződésbe, hogyan lehetne még
hatékonyabban tájékoztatni őket.
A tanulmány elkészíttetésével is takarékoskodtunk, ugyanis az árajánlatok 400-500 ezer Ft-ról
szóltak, míg a HBF Hungaricum 180 ezerért vállalta el.
Mihályné Tóth Margit: Azt olvastam az újságban, hogy Tömörkényen nem kell
hozzájárulást fizetni. Igaz lehet ez?
Búza Zsolt: Ha ennek utánajárna és a következő testületi ülésen beszámolna a képviselő
asszony, tisztelettel megköszönném. Ha nálunk is megvalósítható lenne, csak üdvözölni
tudom. Ha nincs több kérdés, szavazzunk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
43/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Local Agenda” terv jóváhagyásáról szóló előterjesztést, melyet
jóváhagyólag elfogadott.
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Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró
3.) Gazdálkodási Csoport

7.3 Gémes Ferenc beadványa
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Ismerteti Gémes Ferenc beadványát, melyben azt kéri, hogy Mihályné
Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselők térítsék meg a – szerinte általuk
kiprovokált – választás költségeit, tiszteletdíjukról mondjanak le valamelyik közintézmény
javára. Indítványozza a Baksi Hírmondó újra indítását. A beadvány március 7-én érkezett, de
az alakuló ülésen nem akartunk ezzel foglalkozni.
Búza Zsolt: Mivel aki a beadványt készítette, nincs jelen, és kért szóbeli kiegészítésre
lehetőséget, javaslom a következő testületi ülésre az elnapolást.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
44/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gémes Ferenc Baks,
Petőfi u. 5. szám alatti lakos beadványának megtárgyalását a következő
testületi ülésre elnapolja, mivel a beadvány készítője nem volt jelen a
testületi ülésen így az általa kért szóbeli kiegészítést nem tudta
megtenni.
Határidő:
Felelős:

2012. május 31.
Dr. Lajkó Norbert jegyző

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Gémes Ferenc (Baks, Petőfi u. 5.)

7.4 Túri József Baks, Akácfa u. 20. szám alatti lakos kaszáló használat iránti kérelme
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Túri József kaszáló iránti kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez,
melyben az Akácfa u. 20-21-22-23. sz. házak előtti zöldterület és a csapadékvíz befolyó
zöldterület kaszálási jogát kéri biztosítani számára. Kérem a testületet, támogassák, hiszen
ennek parlagfűmentesítése is az önkormányzatra hárulna.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.
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45/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Túri
József Baks, Akácfa u. 20. szám alatti lakos kérelmét és úgy határoz,
hogy a Baks, Akácfa u. 20-21-22-23. számú ingatlanok előtti
zöldterület és a csapadékvíz befolyó zöldterület kaszálási jogát
biztosítja számára.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Túri József (Baks, Akácfa u. 20.)
4.) Csépe István műszaki főmunkatárs

7.5 Csépe István Baks, Fő u. 63. szám alatti lakos kaszáló használat iránti kérelme
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Csépe István kérelmet terjesztett elő, melyben az általa több éve használt
0390/2 hrsz. Rózsa utcai régi homokos gödör mögötti terület kaszálási jogát kéri biztosítani a
korábbi évekhez hasonló feltételekkel. Javaslom neki megadni.
Mihályné Tóth Margit: Több gazda megkeresett azzal, hogy kifogásolják és méltánytalannak
tartják, hogy bérleti díjat fizetnek a földek használatáért, ugyanakkor – pontosan Csépe
Istvánra hivatkoztak – évek óta kaszálót használ és nem fizet bérleti díjat. Ők is művelik a
földet, ha nem művelnék, az önkormányzatra hárulna.
Dr. Lajkó Norbert: Én úgy gondolom, hogy szántó és legelő művelési ág között helyi
viszonyok között is különbség van. Mindenkinek van helyismerete és tudja, hogy az a
homokos gödör esetlegesen mennyi szénát tud adni a gazdának. Természetesen Csépe István
elmondta, hogy ha fizetni kell érte, akkor nem tart rá igényt, és akkor az önkormányzat
gondoskodhat róla.
Mihályné Tóth Margit: Jó, én tolmácsoltam a gazdák kérését.
Dr. Lajkó Norbert: Óriási különbség van a két jogviszony között, mert a földekre
haszonbérleti szerződést köt az önkormányzat, arra földalapú támogatás jár a gazdáknak.
Mihályné Tóth Margit: A legelőkre is jár.
Dr. Lajkó Norbert: Igaz, akkor javaslom elnapolásra, és akkor el kell gondolkodni, hogy ez
jelenthet bevételt, bár ez nem biztos. Hiszen homokos gödörről van szó, a gödör mentén levő
kaszálóról.
Búza Zsolt: Akkor azt javaslom, hogy szavazzunk.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
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46/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzata megtárgyalta Csépe István Baks, Fő u.
63. szám alatti lakos kérelmét és úgy határoz, hogy részére a 0390/2
hrsz. Rózsa utcai régi homokos gödör mögötti külterület kaszálási jogát
2012. évre ingyenesen biztosítja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Csépe István (Baks, Fő u. 63.)

7.6 Kolompár Pál Baks, Kossuth u. 45. szám alatti lakos kérelme hulladékszállítás ügyben
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Kolompár Pál kérelmet terjesztett elő a képviselő-testülethez, melyben
nehéz anyagi körülményeire és rossz egészségügyi helyzetére való tekintettel méltányossági
alapon kéri hulladékszállítási díját csökkenteni. A képviselő-testületnek a hulladékszállításról
rendelete van, a rendelet az egy általános érvényű szabályozás, tehát nem adhat normatív
döntéssel sem hátralék csökkentésre, sem elengedésre, semmiféle kedvezményt. Javaslom
elutasításra.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
47/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kolompár Pál Baks,
Kossuth u. 45. szám alatti lakos hulladékszállítási díj csökkentése
iránti kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy az önkormányzat
hulladékszállítási rendelete nem teszi lehetővé hátralék csökkentését,
elengedését.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kolompár Pál (Baks, Kossuth u. 45.)
4.) Csépe István műszaki főmunkatárs

7.7 Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett
és fennmaradt önerő átutalása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Az önkormányzat több éve benne van a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító
programban, amelyben érdekeltségi hozzájárulást éves szinten mindig lakosságszám arányban
be kellett fizetni. Ez tulajdonképpen tervezési hozzájárulásként befizetett összeg, viszont ezt
nem használták fel és visszaigénylésére van lehetőség, illetve pénz átcsoportosítására. Minden
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résztvevő önkormányzatnak dönteni kell, hogy a pénzt bent hagyja a társulásban, ugyanis
nyertes pályázattal rendelkezünk. Most lesznek viszont a közbeszerzési eljárások, melyek
jelentős költséggel járnak, ezért a társulás úgy döntött, az lenne a legcélszerűbb, ha minden
egyes önkormányzat nem a saját bankszámlájára igényelné vissza ezt az összeget, hanem
közvetlenül a társulásra. Baks tekintetében ez az összeg 191.617 Ft.
Van-e más javaslat? Ha nincs, elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
48/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésének 8/2011 (12.07.)
TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a Dél-alföldi
Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként
befizetett és fennmaradt önerő 70 %-át, 191.617 Ft-ot, azaz
Egyszázkilencvenegyezer-hatszáztizenhét forintot a 1173509815773087 sz. bankszámlára kéri utalni, melynek tulajdonosa a Tiszta
Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás.
Erről értesítést kapnak:
1.) Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás (6760
Kistelek, Rákóczi u. 44.)
2.) Búza Zsolt polgármester
3.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
4.) Gazdálkodási Csoport

7.8 A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének
és összegének, és a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető –
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Már a költségvetés tárgyalásakor kitértünk arra, hogy a stabilitási törvény
szerint az önkormányzatok hitelvállalásai felett folyamatos kontroll lesz. A 10 millió forintot
meghaladó hitel felvételéhez kormányzati hozzájárulás szükséges. Önkormányzatunknak sem
hiteltartozása, sem pedig kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettsége nincs. Ettől
függetlenül az előterjesztésben szereplő tartalmú határozati javaslatot kell elfogadnunk.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
49/2012. (III.28.) Kt.

határozat
1.) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
államháztartásról szóló CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdésében írt
feladatkörében eljárva az önkormányzat saját bevételek körének
összegét a költségvetési évet követő három évre (2013-2015) és a
Kormány előzetes hozzájárulására vonatkozóan az 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.
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2.) A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Kormány előzetes
hozzájárulását igénylő adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez
2013-2015. évben az önkormányzat fejlesztési konstrukcióinak
jelenlegi ismeretében.
3.) A Képviselő-testület felkéri Búza Zsolt polgármestert és dr. Lajkó
Norbert jegyzőt és általuk a Gazdálkodási Csoport vezetőjét, hogy az
1.) pont szerint jóváhagyott saját bevételi szintek alakulását és a
Kormány előzetes hozzájárulását esetlegesen szükségessé tevő
ügyleteket, valamint az ehhez kapcsolódó fejlesztési programok
alakulását folyamatosan kísérje figyelemmel és indokolt esetben a
szükséges módosításokat terjessze a Képviselő-testület elé.
Végrehajtás határideje: folyamatos
Felelős:
Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Beszámolás határideje: értelemszerűen
Erről értesítést kapnak:
1.) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testület tagjai
2.) Búza Zsolt polgármester
3.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
4.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

Búza Zsolt: Mielőtt rátérnénk a következő előterjesztésre, civil szervezetekkel kapcsolatban
is van az asztalomon egy. Kérésem a következő lenne, mindenki tanulmányozza át a civil
szervezetekre vonatkozó dolgot, hiszen minden évben ez a legkardinálisabb kérdés. Ez egy
pályázati kiírás illetve pályázati feltételek kiírása, hogy minek kell megfeleljen a civil
szervezet, hogyan pályázhat. Következő alkalommal rendkívüli testületi ülés keretében fogjuk
tárgyalni, ugyanis már volt olyan civil szervezet aki jelezte, hogy szüksége lenne anyagi
forrásra a működésével kapcsolatban.
Dr. Lajkó Norbert: Akinek kérdése van az anyaggal kapcsolatosan, testületi ülést
megelőzően konzultáljunk. Egy a lényeges, ha olyan szervezetről van szó, amely nincs
bejegyezve, hanem megyei szervezethez tartozik vagy amatőr közösség, és nem valamely
bejegyzett civil szervezet égisze alatt ténykedik, akkor az vagy integrálódik valamely
szervezethez, vagy pedig nem tud pályázni. Csak cégbíróságnál bejegyzett, adó- és
számlaszámmal rendelkező civil szervezet pályázhat. Ugyanakkor például a
Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportja, amely egy bejegyzett megyei szervezethez tartozik, az
fog majd pályázni a baksi csoport részére.
Kecskeméti Józsefné: Akkor azt nem kapjuk meg.
Dimovics Antal: Szervezetként azért nem akarunk pályázni, mert az országos szervezet
számlájára menne az összeg és nem biztos, hogy megkapnánk a pénzt. A MACIFÉSZ-nek is
baksi működő szervezete van, és az országos szervezet számlájára menne a pénz, ha
egyáltalán kapnánk.
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Dr. Lajkó Norbert: De miért nem pályázhat a megyei szervezet? Ennek a pályáztatásnak van
egy olyan része, a 2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzek átláthatóságáról szól, és pont a
civilek részére biztosított közpénzek feltétel rendszerét kell ez alapján kidolgozni. Nem látom
akadályát, hogy a megyei szervezet pályázzon de úgy, hogy a baksi csoport nevében, és a
baksi csoport fog elszámolni a saját dolgaival, de a megyén keresztül.
Mihályné Tóth Margit: Én arra lettem volna kíváncsi, hogy valamely civil szervezet égisze
alatt valamilyen együttműködés
Búza Zsolt: Jó, akkor megadom a szót Mihályné Tóth Margitnak.
Mihályné Tóth Margit: Köszönöm, nem kérem.
Herpai Mihály: Én másképp látom ezt az egészet. Mennyire kötelező vagy szükségszerű,
hogy pályáztassunk? Csak a munkát bonyolítjuk. A kapott összeggel eddig is el kellett
számolni minden civil szervezetnek. Közösen megbeszélnénk, eldönthetnénk, én abban biztos
vagyok, hogy erkölcsileg is sokat jelentene a falunak. Bármelyik délután egy beszélgetés
alkalmával a civil szervezetek meg tudnának egymással egyezni. Akkor mindenki tisztán
látna.
Búza Zsolt: Örülök, ha ilyen optimista vagy, de én ezzel a diktafonos valódi együttműködés
mentén ez utópia a részedről.
Dr. Lajkó Norbert: Azért született meg ez a törvény, hogyha a legegyszerűbb eljárással is, de
tiszta viszonyokat kell teremteni a közpénzen nyújtott támogatások átláthatóságához.
Szigorúan szabályozza az összeférhetetlenségi viszonyokat a törvény, a szervezet képviselője
vagy elnöke nem lehet döntéshozója. Nekem is egyszerűbb lenne, de ha az ÁSZ ellenőriz, a
kérdés csak az, van papír vagy nincs. Ezt már megtanultuk egyszer-kétszer. Ez a
legegyszerűbb rendszer. Beérkeznek a pályázatok, a Pénzügyi Bizottság véleményezi,
tekintettel arra, hogy költségvetési tárgyú döntéseket kell hozni. Megvan a keret, amit a
testület elfogadott és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a testület dönt. Június 30-ig lehet
pályázni.
Búza Zsolt: Minden civil szervezetnek a feladat adva van, a képviselőknek is.
Kecskeméti Józsefné: Akkor a Mozgáskorlátozottak Csoportja is úgy jár, mint a
citerazenekar, nem fog tudni működni. Mert ha így nem pályázhatunk, a megyei egyesület
pályázik, akkor nem kapja meg a baksi csoport a pénzt.
Búza Zsolt: A megye fog pályázni a baksi csoport működésére, tehát csak annak lehet
felhasználni. Miután nem döntött a testület róla
Dr. Lajkó Norbert: Az Áht. és a 2007. évi közpénzes törvény szigorú feltételeket szab és e
mentén a legéletrevalóbb pályázati szabályozást fogjuk kidolgozni.
Mihályné Tóth Margit: Aki nem bejegyzett, az hogyan tud pályázni?
Búza Zsolt: A jegyző az előbb már elmondta.
Mihályné Tóth Margit: Együttműködési megállapodást kössünk?
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Búza Zsolt: Úgy köt egy egyesület megállapodást csoporttal, ahogy akar.
Mihályné Tóth Margit: Azt mondtad, nem kaphat aki nincs bejegyezve csak úgy, ha
Búza Zsolt: Tisztelt Mihályné Tóth Margit! Ha idefigyelt volna arra, amit a jegyző mondott,
akkor elmondta a jegyző, hogy aki nem bejegyzett csoport és nem rendelkezik adószámmal és
számlaszámmal, azt egy olyan egyesület vegye a szárnya alá, aki rendelkezik.
Mihályné Tóth Margit: Azt kérdeztem, hogy mivel? Együttműködési megállapodás vagy
szerződés.
Dr. Lajkó Norbert: Nekem az a javaslatom rá, hogy teljesen törvényes legyen, azok a tagok,
akik önszerveződésként, nem bejegyzett civil szervezetként működnek, legyenek tagjai egy
civil szervezetnek, hogy valahova tartozzanak. Amely egyesület tagjaivá válnak, úgy
kaphatnak támogatást.
Búza Zsolt: A rendelet megalkotását elnapolásra javaslom a legközelebbi rendkívüli testületi
ülésre.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
50/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotását elnapolja.
Határidő:
2012. április 30.
Felelős:
Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Búza Zsolt: A következő nem előterjesztés, hanem egy tájékoztató. Nemes Nagy János
megkereste az önkormányzatot, hogy a majori tsz területen az egyik épület fala kidőlt. Abban
kér segítséget, és olyan helyi vállalkozókat vonjunk be ennek a megvalósításába, a volt tsz
ebédlő épületét kellene eltakarítani. Semmiféle ellenszolgáltatást nem kellene fizetni, csupán
teljes mértékben el kellene takarítani onnan mindent. Kérem értesítsenek, ha ismernek ilyen
vállalkozót. Bontásról van szó, az épület teljes letakarítása, rendrakás, a bontott anyagot
elviheti a vállalkozó. Több ezer cserépről van szó, és az épület téglából van, azt hiszem. A
felhívás a Baksi Hírmondóban is meg fog jelenni. A jegyző úrral felvállaltuk a koordinátor
szerepét.
A másik pedig, hogy szeretném megkérni egy képviselőtársamat, Fátyolné Ménesi Ildikót, aki
tavaly is nagyon frappánsan és ügyesen levezényelte a falunapot, az idén is szeretném, hogyha
kézbe venné ennek a lebonyolítását, és elvállalná ennek a fő szervezését. Idén is tervezzük a
megvalósítását, várják az emberek, sokan érdeklődtek már a Polgármesteri Hivatalban. Azt
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szeretném kérni Ildi, hogy az idei falunapot is légy szíves szervezd meg, 4-5 fő segítséget
vonj be a szervezésbe.
Fátyolné Ménesi Ildikó: A mostani munkaköröm nem teszi lehetővé, alig vagyok itthon,
majdnem aludni járok csak haza. Én ezt ebben az évben sajnos nem tudom vállalni.
Búza Zsolt: Ezt nagyon sajnálom, hogy így visszautasítod.
Fátyolné Ménesi Ildikó: Nem utasítom vissza, sajnos nem tudok rá mit mondani.
Búza Zsolt: Sajnálom, de akkor megkeresünk mást, aki ezt el tudja vállalni. Azt gondolom,
hogy már áprilisban el lehetne kezdeni a falunap szervezését. Úgy terveztem, hogy Ildi két hét
múlva össze fogja hívni azt a bizottságot, aki szeretne ebben részt venni, jelentkezik rá, akkor
ez most nem jött össze, akkor egy másik oldalról fogom ezt megközelíteni. Akkor valaki
össze fog ülni valakikkel és a legközelebbi soros testületi ülésen már arról lehet beszámolni,
hogy szervezik a falunapot és minden soros testületi ülésen beszámol majd arról, hogy hol tart
a szervezés.

7.9 Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály javaslattétele
Előadó: Dr. Lajkó Norbert
Dr. Lajkó Norbert: Az elmúlt időszakban néhány alkalommal volt a testület előtt Oláh István
Lászlónak bejelentése, miszerint felvizesedett a fala, belvíz öntötte el és ebből származott
neki kára és követeli az önkormányzattól, térítse meg. A testület több ízben foglalt ezzel
kapcsolatban állást, a november 30-i ülésen is határozott többek között arról, hogy elutasítja a
kérelmet, mert nincs alapja. A javaslattétel arra irányul, hogy ez a bejelentés panasztétel volt
és a panasztétel tárgyában november 30-án hozott a testület határozatot, amelyet kicsit később
kapott meg a tértivevény tanúsága szerint Oláh úr, és ő ezt sérelmezte. A képviselő-testülettől
a Kormányhivatal annyit kér, hogy jelezni kell ezt a javaslattételt, ez nem egy törvényességi
észrevétel. Mivel a testület feloszlatta magát, nem tartott üléseket és ez volt az oka a
késedelemnek. A döntést határidőben kell meghozni és kérem a testületet, fogadja el ezt a
javaslatot.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
51/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a
panaszügyek jövőbeni intézésének gyakorlatára vonatkozó javaslatát
megtárgyalta és azt elfogadja.
Az önkormányzat valamint szervei hatáskörébe tartozó panaszok és
közérdekű bejelentések ügyintézése során az eljáró szervnek a
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kell eljárnia, kiemelt
figyelmet fordítva a jogszabályban előírt határidők és egyéb
követelmények megtartására. A 2004. évi XXIX. Törvény 142. § (4)
bekezdés alapján az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor
a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről – az indokok
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megjelölésével – köteles a panaszost, illetőleg a bejelentős írásban
vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Csongrádi Helga (CsM Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Főosztály 6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)

Búza Zsolt: Van-e még valami bejelentenivaló?
Kovács Gábor: Idős emberek megkerestek, hogy nem tudnak a temetőbe kijárni gondozni a
sírokat, fel lehetne-e venni valakit, aki ezt megtenné? A Bárka Szállóval kapcsolatosan a
bontásból kikerülő anyag felhasználható-e az iskola előtt kerékpártároló építésére? Adjon az
önkormányzat bérlettámogatást a legalább közepes tanulóknak, ne morzsolódjanak le a
középiskolások. Kérném a segélyek gyakoribb elbírálását.
Dr. Lajkó Norbert: A segély bizottsági hatáskör, nincs akadálya, valami rendszert kell
felállítani, pl. 10 db kérelem után üljön össze a bizottság. Bérlettámogatással kapcsolatban, a
jogszabály ilyen nem ismer, valamilyen címen lehet adni támogatást, átmeneti segélyt vagy
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, természetesen ha van rá fedezet.
Búza Zsolt:
családoknak?

Van-e lehetőség, hogy az intézmény adjon bérlettámogatást a rászorult

Lépné Soós Anita: A József Attila Gimnáziumban lehet, de az volt a gond, hogy heteket
késett a támogatás kifizetése, így a gyerekek többször itthon maradtak, mert nem tudták a
bérletet megvenni.
Dr. Lajkó Norbert: Az iskola nem egy központi jogszabály, hanem helyi önkormányzat
valamilyen jogcímen támogatja náluk.
Dimovics Antal: Oda fogyatékosok járnak, többszörös normatívát kap az intézmény.
Dr. Lajkó Norbert: Értelmi sérült gyerekeknek valószínű, hogy biztosítanak erre támogatást.
Dobos Péter: A meglévő kerékpártárolóra csak egy tető kell, hogy ne ázzanak a biciklik.
Búza Zsolt: Cserepet biztos tudunk biztosítani, a tetőszerkezet megerősítése is benne van a
pályázatban. Itt a kivitelezéstől és a kivitelezőtől függ, hogy adna-e ehhez néhány gerendát és
a bontott cserepet.
Zsemberiné Varga-Dudás Eszter: Ennek jogszabályi előírásai is vannak, mekkora lehet a
magassága stb. Ki lenne a kivitelező?
Búza Zsolt: Megmondod, mik az előírások és társadalmi munkában is el lehetne készíteni.
Nemcsak az anyag, a munkadíj is lényeg. Kovács Gábort felkérem ennek a megszervezésére
és lebonyolítására. Járólapok is felszabadulnak a Tűzoltómúzeumnál, azokat is oda lehetne
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vinni, hogy ne sárban járjanak be a gyerekek. Sajnos parkolót még nem tudunk, önerő
hiányában.
Sírokat gondozni, ugyanaz a problémám, mint a Gondozási Központ esetében. Tavaly a
temetőgondnok napi óráját 2 órára lecsökkentette a tisztelt képviselő-testület. Két órában van
most is jelen, hiszen a tavalyi alapján készült el az idei költségvetés. Erre van egy megoldás
amit régóta szorgalmazok a képviselőknek, Balástyán TÖOSZ értekezleten beszéltük ezt, egy
nonprofit kft létrehozása. Tulajdonképpeni városgazdálkodási feladatok kiszervezése lenne, a
közmunkások is itt lennének alkalmazva, szolgáltatásokat is tudnának vállalni: sírok
gondozását, szemét kiszállítását, egyedülállók segítése, ha szükség van egy villanykapcsoló
cserére vagy vízvezeték javításra. Nagyon fontos, hogy tudjuk kezelni a nyár közeledtével a
pollen problémát is, fűnyírás.
Szeretném ha ebben döntenénk, hogy a következő ülésre felhatalmaznánk a jegyzőt, készítse
elő ennek a feltételeit, hogyan lehetne létrehozni.

Dr. Lajkó Norbert: Maga a kft előírt feltételekkel hozható létre, ezt azért mondom, mert ez
tőlem független, elsőre meg kell találni a kontakt személyt, aki elvállalja az ügyvezetőséget, a
másik, fel kell állnia annak a szervnek, végül egy ügyvédet kell meghatalmazni aki elkészíti a
társaság alapító okiratát.
A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozta.
52/2012. (III.28.) Kt.

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta egy
községgazdálkodási feladatokat ellátó nonprofit kft létrehozásának
lehetőségét.
Felhatalmazza dr. Lajkó Norbert jegyzőt, készítse elő a kft
alapításának feltételeit.
Határidő:
2012. május 31.
Felelős:
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Mihályné Tóth Margit: Én a falunapokhoz kapcsolódóan szerettem volna szólni, hogy a
Baksi Kulturális Egyesület szívesen felajánlja segítségét, hogy ne pénzért kelljen
rendezvényszervezőt fogadni.
Búza Zsolt: Rendezvényszervezőt?
Mihályné Tóth Margit: Aki a falunapot megszervezi.
Búza Zsolt: Arról már szó volt Margit, majd a legközelebbi soros testületi ülésen.
A következő amit szeretnék mondani, a telepi nád gyújtogatással kapcsolatos, nyolcszor volt
kinn a tűzoltóság. Kérem a képviselőket, járuljanak hozzá, hogy a nyomravezetőnek jutalmat
ajánljunk fel és ez jelenjen meg a Baksi Hírmondóban is. Ha szándékos tűzgyújtásról van szó,
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a tűzoltók a kiszállási díjat bevasalják rajta. Ez elvenné a kedvét mindenkinek, hogy akár egy
égő csikket dobjon el. A legutóbbi tűz is így keletkezett. Ha van más ötlet, szívesen veszem.
Tóth Zoltán: Úgy tudom a tűzoltók egyszer sem állapítottak meg szándékos tűzokozást, mert
a rendőrség felé nem tettek jelentést. Bizonyára nem véletlenül gyulladt ki nyolcszor a nádas.
Dimovics Antal: Szerintem szándékos gyújtogatásról van szó, amikor arra mentünk érezhető
volt a gázolaj szaga. Tisztelettel megkérdezem a képviselő asszonyt, mert az előbb hallottam
azt mondta „Anti tudja ki az aki gyújtogat”, honnan tudod, hogy én tudom?
Mihályné Tóth Margit: Nem mondtam, hogy te tudod.
Búza Zsolt: Érdekes, hogy mindig ugyanazon a helyen gyullad ki, miért nem máshol?
Zsemberiné Varga-Dudás Eszter: Olyan meleg még nincs, hogy öngyulladás legyen.
Tóth Zoltán: Nyolc véletlen egymás után nincs.
Búza Zsolt: Lehet megkérni a lakosságot, hogy jobban figyeljen oda, lehet a polgárőröket
megkérni, hogy járőrözzenek sűrűbben, de nem kérhetjük, hogy állandóan ott legyenek.
Mihályné Tóth Margit: Jobban kellene tisztítani a nádast, évek óta olyan testületi ülés, hogy
ne hoztam volna szóba, le kell vágni a nádat. Egyrészt hogy néz ki esztétikailag, másrészt
ilyenek előfordulhatnak, hogy meggyullad.
Búza Zsolt: És mi volt az akadálya, hogy nem volt levágva?
Mihályné Tóth Margit: A tájvédőkre hivatkoztatok eddig.
Dr. Lajkó Norbert: Nem, anyagi vonzata van ennek, kértünk árajánlatot és azt mondták, csak
bérvágásban tudják levágni, mert nem lehet a nádat értékesíteni. Az meg súlyos százezrek.
Mihályné Tóth Margit: Az is sokba kerül, ha leég a Mária-telep, de még a szőlő is éghet.
Búza Zsolt: Kérem a tisztelt képviselő asszonyt, vizsgálja meg honnan teremthetünk elő 3-4
millió forintot erre?
Herpai Mihály: A horgászegyesület is próbálkozott ezzel korábban, árajánlatot is kértünk
évekkel ezelőtt. Akkor 1,5 millió forint volt a legolcsóbb ajánlat, a nádat itt hagyták volna,
mert nem minőségű, nem értékesíthető. Ha a horgásztó pályázat egyszer nyerne, biztos benne
lesz a pályázatban a nád kitakarítása is.
Mihályné Tóth Margit: Egy évben volt amikor lezúzta a tájvédelem… milyen szép tiszta
volt.
Búza Zsolt: Margit, kérlek szépen hallgasd már végig
Mihályné Tóth Margit: Mindig csak rám szólsz, hagyjál már békében! Bárki hozzászól…
Búza Zsolt: De bocsánat, most is közbeszólsz!
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Mihályné Tóth Margit: Bocsánat.
Herpai Mihály: Álmodni se merek, hogy egyszer olyan gazdag lesz az önkormányzat, hogy
saját pénzből le tudja takarítani.
Búza Zsolt: Egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy az újságban nyomravezetői díjat
ajánljunk fel, ha valaki kézre keríti a gyújtogatót?
Tóth Zoltán:
feljelenteni.

Milyen következményei lesznek ennek? Egymást fogják az emberek

Dr. Lajkó Norbert: Akkor feljelentést teszek ismeretlen tettes ellen a rendőrségen.
Tóth Zoltán: Ez a módja, és akkor azt hivatalból vizsgálni kell.
Búza Zsolt: A jegyző úr megteszi a szükséges lépéseket. Az újságban ettől függetlenül hívjuk
fel a figyelmet az eldobott égő csikkre ebben a szárazságban.
Zsemberiné Varga-Dudás Eszter: Engem zavar az, hogy bejön valaki és fényképez.
Dr. Lajkó Norbert: Aki a fecsego.eu honlapon találkozik önmagával, megteheti a szükséges
lépéseket.
Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt, megköszöni a részt vételt és az ülést bezárja.
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