JEGYZŐKÖNYV
Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 11-én megtartott
rendkívüli nyílt üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert

Igazolatlanul távol: Fátyolné Ménesi Ildikó

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
képviselő

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
elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására vonatkozó javaslat.
Dr. Lajkó Norbert: A kiküldött köztisztasági rendeletet tárgyalja a testület és ha lehet,
fogadja is el, majd a napirend tárgyalásakor elmondom a részleteket. Zárt ülés is lesz ma,
ennek keretében a Szociális Bizottság döntése elleni fellebbezést kell megtárgyalnunk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
95/2012. (VI.11.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített
napirendi pontokat az alábbi módosítással tárgyalási alapul elfogadja.
1.) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2011. (VII.2.) rendelet módosítása
2.) Baks belterületi csapadék- és belvíz elvezetés II. ütem projekt ÁFAkompenzáció megtárgyalása
3.) A köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 9/2005. (X.20.) Ör.sz.
rendelet módosítása
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

Búza Zsolt:
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kovács Gábor
és Lépné Soós Anita képviselők személyében.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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96/2011. (VI.11.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kovács Gábor és Lépné
Soós Anita képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kovács Gábor képviselő
Lépné Soós Anita képviselő

1. napirendi pont
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011. (VII.20.) rendelet
módosítása
Előadó:
Búza Zsolt polgármester, Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Az előterjesztés részletesen leírja, miért kell módosítani. A melléklet tartalmazza
azokat a szakfeladatokat, melyeket az önkormányzat ellát. Úgy gondolom, hogy egyértelmű a
dolog: eddig csak Polgármesteri Hivatal volt, és mivel január 1-jével különvált az
önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, a szakfeladatokat be kellett sorolni.
Dr. Lajkó Norbert: A hivatalnak alapító okirata van, az önkormányzatnak pedig nem lehet
alapító okiratot készíteni. Erre van kitalálva ez a jogi megoldás, hogy az önkormányzat
alapdokumentuma a szervezeti és működési szabályzat.
Mihályné Tóth Margit: Ezek kötelező feladatok, vagy nincsenek különválasztva?
Dr. Lajkó Norbert:
Nincs, ez egy szakfeladatrend ami arra szolgál, hogy
könyveléstechnikailag minden a helyén legyen. Nem arról döntünk, mi a kötelező, hanem az
önkormányzat szakágazati azonosítójához rendelt szakfeladatrendet kell elfogadnunk.
Mihályné Tóth Margit: Tehát akkor nem arról döntünk, hogy mi a kötelező feladatunk.
Dr. Lajkó Norbert: Nem.
Búza Zsolt: A képviselő asszony azt nem érti, hogy ezekben a szakfeladatokban mi van
benne?
Mihályné Tóth Margit: Elolvastam mi van az előterjesztésben.
Dr. Lajkó Norbert: Ez nem arról szól…
Búza Zsolt: Rendben, van még kérdés?
Dr. Lajkó Norbert: Ebben a mellékletben nem az van benne, hogy mi az önkormányzat
kötelező ill. szabadon választott feladata, hanem az, hogy az SzMSz-ben meghatározott és
vállalt kötelezettségei, amit önként vagy kötelezően végez el, azoknak a könyveléstechnikája
milyen szakágazathoz milyen szakfeladatot rendel. Ennyi.
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Búza Zsolt: Képviselő asszonyt kielégítette a jegyző úr válasza?
Mihályné Tóth Margit: Igen.
Búza Zsolt:
elfogadását.

Jó, köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, javaslom az előterjesztés

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012. (VI.11.) rendelete az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2011. (VII.20.) rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint)

2. napirendi pont
Baks belterületi csapadék- és belvíz elvezetés II. ütem projekt ÁFA-kompenzáció
megtárgyalása
Előadó:
Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Azt gondolom, hogy a kiküldött anyag teljesen egyértelmű. A táblázat szerint az
összes igényelt támogatás 80 millió forint önerővel együtt. Mivel az ÁFA 25-ről 27 %-ra
módosult, ezért az összes beruházási költséget 66.400 Ft-tal kell módosítanunk. Ebből a
támogatás 59.760 Ft-tal, míg az önkormányzat hozzájárulása 6.640 Ft-tal növekedne.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
97/2012. (VI.11.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Baks belterületi csapadék- és belvíz elvezetés II. ütem (DAOP5.2.1/A-09-2009-0004) projekt ÁFA-kompenzációja” tárgyában tett
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a
projekt összköltségének és az önkormányzat hozzájárulásának
növekedéséhez az alábbiak szerint.
Forrás
I. saját forrás
I/1. a kedvezményezett hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás: BM EU Önerő
Alap (BMNÖLAL-055-1151481-06
sz. szerződés alapján

Ft
3.206.640
3.206.640
0
0

%
4,004976 %
4,004976 %
0
0

4.800.000

5,995024 %
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III.
a
támogatási
konstrukció
keretében megítélt támogatás
72.059.760
Összesen
80.066.400

90 %
100 %

2.
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert az ÁFA-kompenzáció iránti kérelem
benyújtására.
3. Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárulást a költségvetés terhére biztosítja.
Határidő:

a

azonnal

Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa érintettek
Irattár

3. napirendi pont
A köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 9/2005. (X.20.) Ör.sz. rendelet módosítása
Előadó:
Dr. Lajkó Norbert jegyző

Dr. Lajkó Norbert: Április 15-ével módosult a szabálysértési törvény, lényege, hogy
szabálysértési tényállást csak törvény állapíthat meg. Sem önkormányzati, sem kormány
rendeletben nem lehet szabálysértési tényállást rögzíteni. Éppen ezért indokolt valamennyi
ilyen tárgyú önkormányzati rendeletet felülvizsgálni, amit a június 27-i soros ülésen
tárgyalunk. Azonban a köztisztaság fenntartásának rendje, elsősorban az elgazosodott telkek
rendbetétele kapcsán nem várhatunk június 27-ig. A parlagfű mentesítésre, gyérítésre van egy
június 30-i határidő, amit törvény ír elő. Ennek megfelelően a termelő vagy a használó köteles
a parlagfüvet irtani a területén, és a parlagfüvön kívül eső, egyéb gyomnövényekkel
szennyezett területekre lett ez a 2005-ben megalkotott rendelet elfogadva. A szankcióknál a
tiltott közösségellenes magatartásra kellett módosulnia a szabálysértésnek, 50 ezer Ft-ig
terjedő közigazgatási bírsággal büntethető. Minden más maradt úgy, ahogy az eredeti
rendeletben volt.
Megjegyzem, hogy az ombudsman előtt van a törvény, mert ez sem jó így. A jogalkotó
kitalálta ezt a megnevezést (tiltott közösségellenes magatartás), de ez olyan széleskörű
szankciórendszer biztosít az önkormányzatoknak, és ez egy jogállamiságban nem jó, véli az
ombudsman..
Mihályné Tóth Margit: Ha tudna valaki példát mondani a 10.§ (2) a) pontjára „a két
szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró” – mi ez?
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Dr. Lajkó Norbert: Hogy most éppen Bakson van-e ilyen terület, az más kérdés. Két
magántulajdonú terület között van egy közterület rész, ennek a tisztán tartásáról 50-50 %-ban
kell gondoskodniuk.
Mihályné Tóth Margit: Az, hogy „az ingatlanához tartozó zöldterület”, pl. az én házam előtt
van egy virágoskert, és ha az gazos akkor megbüntethető vagyok?
Dr. Lajkó Norbert: Igen, így van. Akinek lakóingatlan tulajdona van, annak a telkéhez
tartozó közterületi rész közútig terjedő sávjában a télen síkosság mentesítéséről, nyáron
gyommentesítéséről magának kell gondoskodnia.
Búza Zsolt: Volt olyan, hogy nyáron azzal küzdünk bizonyos telkeknél a tulajdonossal, vágja
már le a 30-50 vagy több cm-es gazt, mindig az önkormányzatra mutogatott. Télen viszont
amikor el akartuk dúrni a havat arról a területről, akkor azt mondta hagyjuk békén, mert az az
ő területe. Most megint van olyan áldatlan állapot, hogy fél méter magas a gaz a területen, és
ismét az önkormányzatra mutogat a tulajdonos.
Azt gondolom, hogy valakinél 50 cm-es a gaz vagy 3-4 cm-re le van vágva, ez nem pénz
kérdése. Kaszálni mindenki tud, régen is megoldották ezt a gazdák, amikor nem volt
elektromos áram és nem voltak fűnyírók. Meg lehet oldani, pl. a Mária-telepen nagyon sokan
panaszkodnak a parlagfűre és a gyomokra, nagyon sok az allergiás megbetegedés.
Dr. Lajkó Norbert: Ez a parlagfűtől független, a parlagfűre központi szabályozás vonatkozik,
a mostani Baksi Hírmondóban lesz róla egyoldalas írás, kinek mi a kötelessége. Benne vannak
a telefonszámok, kit kell értesíteni, külterületen pedig a földhivatalok fognak keményen
büntetni, felemelték a bírságtételeket is.
Mihályné Tóth Margit: Kinek a hatásköre ez? Vagy bejelentés alapján történik?
Dr. Lajkó Norbert: Lakossági bejelentés alapján, jegyzői hatáskörben van. Akinek ilyen
jellegű problémája van, belterületi ingatlan esetén én bírálom el, külterület esetén tovább kell
jelezni szakhatóság felé. Június 30. után nincs felszólítás, itt sem lesz önkormányzati részről.
Ahol gazos ingatlan van, közérdekű védekezés, büntetés, plusz a költségek rá lesznek terhelve
az ingatlanra. Nem könyörgünk senkinek, mindannyiunk kötelessége és érdeke, hogy ne
legyen ilyen probléma.
Mihályné Tóth Margit: Ki fog majd feljelenteni? Az én szomszédjaimnál 3 m-res gaz van,
de egyiket sem jelenteném fel. Senki sem szereti feljelenteni a másikat.
Dr. Lajkó Norbert: Ez nem feljelentés, lakossági bejelentés. A hatóság tudomást szerez róla,
természetesen az egész falut körbejárjuk, megpróbáljuk megóvni a lakosságot a
kellemetlenségektől. Egyébként már fel van mérve a falu összes gazos, parlagfüves ingatlana,
és mindenhol megtesszük a megfelelő lépést.
Búza Zsolt: Köszönöm a tájékoztatást. Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Amennyiben
nincs, elfogadásra javaslom a rendelet módosítást.

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.
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Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012. (VI.11.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló
9/2005. (X.20.) Ör. sz. rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint)
Búza Zsolt Amennyiben nincs közérdekű bejelentés a nyilvánosságra való tekintettel , akkor
mostantól zárt ülést rendelek el.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Kovács Gábor képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Lépné Soós Anita képviselő
jkv. hitelesítő

