
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. szeptember 

16. napján megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

Meghívott vendégek: 

 Harangozóné Pálnok Orsolya 

 Dr. Kádár Judit 

 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: 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? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

141/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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Búza Zsolt polgármester: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők 

megválasztására Kecskeméti Józsefné képviselő és Kovács Gábor képviselő 

személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

142/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

Kecskeméti Józsefné képviselőt és Kovács Gábor képviselőt 

jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Kecskeméti Józsefné képviselő  

4) Kovács Gábor képviselő 

 

 

I. Napirendi pont  

Település Értéktár és Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról való döntés 

Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, szeretnénk 

röviden ismertetni. Átadom a szót dr. Kádár Juditnak. 

Dr. Kádár Judit: A 2012. évi 30-as törvény alapján kötelező helyi szinten dönteni, 

hogy települési értéktár bizottságot szeretnénk-e létrehozni, illetve települési 

értéktárat, gyűjteményt összegyűjteni. Meg van határozva, hogy mi minősül 

nemzeti értéknek, tehát különböző hungarikumnak minősíthető termékeket lehet 

bevonni ebbe a körbe. Ezeket bevesszük a helyi értéktárba, a helyi gyűjteményt 

megküldjük a megyei szintre, a megyei szint továbbítja a központ felé, a központ 

pedig hungarikumnak minősítheti ezt az értéket.  

Kötelező róla dönteni. A Képviselő-testület, ha úgy dönt, hogy nem kíván ilyen 

értéktárat létrehozni, akkor a későbbiek folyamán ezt bármikor megteheti. Amit 

fontos tudni róla, hogy az értéktár bizottság minimum 3 tagból állna, különböző 

szervezeteket bevonhat a munkába, illetve félévente kell a Képviselő-testületet 

tájékoztatnia a működésről, pénzügyi fedezetet nem biztosít hozzá az állam, tehát a 

helyi önkormányzatnak kellene ezt működtetni.  

Búza Zsolt polgármester: Elgondolkodtató, hogy ha mi ebbe az értéktárba 

belevisszük a saját épületeinket, lásd a helyi védelem alá vont épületeinket, akkor 

nem biztos, hogy oly módon tudjuk azokat az épületeket, tájat rehabilitálni, 

fejleszteni, ahogy mi szeretnénk. Akkor úgy lehet majd hozzányúlni, ahogy föntről 

engedik. A másik probléma, hogy az önkormányzatnak kellene működtetni, amire 

jelenleg nincs fedezetünk. Azt javaslom a képviselő társaimnak, hogy ezzel a 
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lehetőséggel most ne éljünk.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

143/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta a „Települési értéktár és Települési 

Értéktár Bizottság létrehozása” tárgyú előterjesztést és 

az alábbi határozatot hozza: 

A Képviselő-testület a nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény  3. § 

(1) bekezdésében valamint  a magyar nemzeti értékek 

és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. 

(IV.16.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján nem kíván létrehozni Települési 

Értéktárat és Települési Értéktár Bizottságot. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozatról tájékoztassa a Csongrád 

Megyei Közgyűlés Elnökét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

Erről értesítést kapnak: 

 

II. napirendi pont: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

pályázatának támogatása 

Búza Zsolt polgármester: Az elmúlt időszakban döntöttünk arról, hogy 

támogatjuk a pályázatot, de a fejlesztésekben nem kívánunk részt venni. 

Dr. Kádár Judit: A pályázati útmutató előírja azt, hogy a 33 településnek –ha nem 

is kíván beruházni- ettől függetlenül egy támogató döntést, mint társulati tagnak 

hoznia kell róla. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

144/2013. (IX.16.) határozat 

Az Önkormányzat megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-

alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás szakmai vezetője 
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Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 

eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú 

pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének 

mértékéről a közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról” 
tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:  

 

- Az Önkormányzat támogatja a KEOP-

1.1.1/C/13pályázat benyújtását. Az Önkormányzat a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség által közzétett „KEOP-1.1.1/C/13-2013-

0004 SZ. pályázat Megvalósíthatósági Tanulmány általános 

sablon” kötelező 9. Mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja 

alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció 

alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, 

információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton 

igazolja, hogy az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-

2013-0006 kódszámú pályázaton kívül, más pályázaton vagy 

támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve 

projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás 

nem merül fel. 

 

- Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által 

közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” 

kötelező mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján az RMT-

ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát 

támogatja, a díjképzést megismerte és annak betartását – az 

irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló 

miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését 

követő legalább öt évig. 

 

III. napirendi pont: A Baksi Polgármesteri Hivatal bevonása a TÁMOP 

5.3.6/11-1-2012-0013 kódszámú A Jövőnek dolgozunk! – komplex környezet és 

életminőség fejlesztési program Baks Mária telepen” elnevezésű projektbe 

 

Harangozóné Pálnok Orsolya meghívott vendég: Mint ahogyan leírtam az 

előterjesztésben a projektmenedzser bére elszámolható a pályázatban, abban az 

esetben, hogy ha a polgármesteri hivatalt, mint megvalósítót bevonjuk a támogatási 

szerződésbe. Mivel múlt év óta az önkormányzat és a polgármesteri hivatal két 

külön jogi személy. 
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Most vagyunk abban az időszakban, hogy két kifizetési kérelmet, 

szerződésmódosítást gyorsan tudunk kezdeményezni, és ehhez kérjük a Képviselő-

testület támogatását.  

Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha 

nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

145/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a Polgármesteri Hivatalt, mint megvalósítót 

bevonja a támogatási szerződésbe, mely alapján mint 

projektgazda vállalja, hogy a projekt teljes időtartalma alatt a 

projektmenedzsert kötelezően biztosítja, így a projekt teljes 

időtartalmára biztosítja Harangozóné Pálnok Orsolya 

köztisztviselőt a feladat ellátására. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) Dr. Elekes Petra jegyző 

3.) Harangozóné Pálnok Orsolya 
 

 

IV. napirendi pont: TIOP – 3.2.3.A-13/1 – Lakhatási beruházások támogatása 

című pályázat benyújtásáról döntés 

Harangozóné Pálnok Orsolya: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az ESZA 

Nonprofit Kft. által közzétett TIOP – 3.2.3.A-13/1 – kódszámú pályázati 

fölhívását, amely az első körös TÁMOP 5.3.6 pályázatot elnyerő településeknek ad 

lehetőséget. A lényeg, hogy ez a két pályázat egy egészet alkotna. Úgy kapcsolódik 

össze a két pályázat, hogy a lakhatási beruházások támogatása nevű fölhívásban, 

csak az részesülhet szolgáltatásokba, akinek a TÁMOP programban van egyéni 

fejlesztési terve.  

Van arra lehetőségünk, hogy az önkormányzat házakat vásároljon, felújítsa és 

hosszú távú tartós bérleti konstrukcióban kiadja. Szegregátumban nem lehet 

házakat vásárolni. 

Búza Zsolt polgármester: Település fönntartóként úgy közelíteném meg, hogy 

tulajdonképpen nagyon sok eladásra váró ingatlan van a településen. Nagyon sok 

olyan ház is van, amely nem fog megfelelni a projektnek. Több előnye is lenne 

ennek a pályázatnak. Egyik az, hogy az eladó ingatlanok része eladásra kerülne, az 

önkormányzat gyarapodna ezekkel az ingatlanokkal és legfőképpen az, hogy 
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hogyan tudjuk segíteni a helyben lévő és helyben maradó fiatalokat. Azok a 

fiatalok, akik külön szeretnének élni, most talán lehetőséget kapnak az önálló életre 

azzal, hogy ingatlanokat biztosítunk majd nekik.  

A felzárkóztatási programnak ez lenne a harmadik eleme.  

Nem a polgármester és nem a Képviselő-testület fogja eldönteni, hogy mely 

ingatlanok lesznek majd megvásárolva, hanem a pályázati útmutató fog ebben 

dönteni leginkább. 

Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha 

nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

146/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

„TIOP 3.2.3.A-13/1 pályázat beadása ” című előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Baks Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a TIOP 

3.2.3.A-13/1 - Lakhatási beruházások támogatása  kódszámú és című 

pályázati kiírásra. 

Az önkormányzat a pályázathoz megvalósításához szükséges költségek 

bruttó 100%-ára igényel támogatást a Pályázati kiírás szerint.  

-  

A pályázati támogatás összege: maximum 200.000.000 Ft. 

Támogatás mértéke: 100%  

A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal 

kapcsolatos dokumentumok előkészítésére, adminisztrációs teendők 

ellátására.  

A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a program 

céljainak megvalósítása érdekében szükséges előszerződések és  

megállapodások megkötésére.  

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért és a pályázati 

program megvalósítását támogatja. 

 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 

2. Dr. Elekes Petra - jegyző 

3. Gazdálkodási Csoport  

4. Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 

projektmenedzser 
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V. napirendi pont: Szociális szövetkezetben alapító tagként való részvételről 

döntés 

Búza Zsolt polgármester: Tulajdonképpen Baksnak lehetősége van egy 

vállalkozást elindítani, melyhez 50 millió Ft forrás igényelhető. 7 alapító tagra van 

szükség. Mivel az önkormányzat jelentős szerepet játszik a település életében, 

mindenféleképpen alapító tagként szerepeljen ebben a szövetkezetben. A 

Képviselő-testület jelöljön ki egy személyt, aki az önkormányzatot képviseli 

alapító tagként, valamint olyan tagokat jelöljünk meg, akik támogatják, és 

tevékenyen részt tudnak majd venni ennek a működésében. Csomagoló és 

továbbhasznosító tevékenységet lehet létrehozni. Nagyon fontos dolog, hogy olyan 

programokban vagyunk most benne, amelyek képzést biztosítanak, de nagyon 

fontos dolog az is, hogy munkahelyteremtést is próbáljuk megoldani. Ez a 

szövetkezet egy évig biztosítja a forrásokat. Mindenféleképpen szeretném, ha a 

Képviselő-testület támogatná ennek a szociális szövetkezetnek a támogatását, hisz 

ezzel 11 fő munkavállalót tudnánk foglalkoztatni.  

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra 

javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

147/2013. (IX.16.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy alapító tagként kíván részt venni a településen 

alakuló szociális szövetkezetben.  

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

a Polgármestert az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére 

és a szükséges dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

   Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

   Erről értesítést kap: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) Dr. Elekes Petra jegyző 

                             3.)Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró és az általa 

érintettek 
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Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt 

és az ülést bezárom. 

K.m.f. 

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

Kecskeméti Józsefné képviselő Kovács Gábor képviselő 

     jkv. hitelesítő             jkv. hitelesítő 


