Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. szeptember
25. napján megtartott soros üléséről.
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Fátyolné Ménesi Ildikó
Dr. Orosz Éva
Dr. Elekes Petra

Meghívott vendégek:
Tóth Zoltán
Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné
Dobos Péter
Dr. Kádár Judit

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
őrsparancsnok
intézményvezető
intézményvezető
külsős alpolgármester
jogi referens

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:
151/2013. (IX.25.)

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

Búza Zsolt polgármester: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők
megválasztására Dr. Orosz Éva képviselő és Lépné Soós Anita képviselő
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személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Dr. Orosz
Éva képviselőt és Lépné Soós Anita képviselőt jegyzőkönyv
–hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Dr. Orosz Éva képviselő
Lépné Soós Anita képviselő

I. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Az írásos anyagot mindenki megkapta. Egyetlen dologgal szeretném kiegészíteni a
leírtakat. A Képviselő-testület egy korábbi ülésen már döntött arról, hogy szociális
szövetkezetben rész kíván venni. Az alakuló ülés megtörtént, most cégbírósági
bejegyzés alatt van a szociális szövetkezet. Utána beadásra kerül a szociális
szövetkezet pályázatunk, mely a Jövőnek Dolgozunk Szociális Szövetkezet nevet
kapta.
Egy dolgot szeretnék még elmondani mégpedig, hogy az önkormányzat egy új
mosógéppel gyarapodott, Konkoly Gyuláné felajánlott egy újszerű állapotú
automata mosógépet, tárgynyereményen nyerte, ő nem használta, így felajánlotta
nekünk. Adományát a Csillag Házban el is helyeztünk. Tisztelettel köszönjük neki
a település nevében is a felajánlást!
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
153/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta Búza Zsolt polgármester lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolóját és azt a szóbeli
kiegészítésekkel egyhangúlag elfogadta.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
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II. napirendi pont: Beszámoló a napközi otthonos óvoda helyzetéről.
Pinjung Emilné óvodavezető: Nem kívánok olyan nagyon kiegészíteni, mert úgy
gondolom, hogy egy részletes beszámolót nyújtottam be. Minden évben úgy
szoktam összeállítani a beszámolómat, hogy az előző év értékelésével kezdem.
Kicsit hiányosan küldtem a munkatervet, de erről majd fogok szólni.
Jelenleg 74 gyermek jár összesen a 3 csoportba. Ebből hátrányos helyzetű gyermek
57, ez 77%-a létszámunknak. 6 fő részesül kedvezményes étkezésben és 11
gyermek fizet az ebédért. Vannak halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeink is,
pontos létszámot még nem tudok mondani. Körülbelül 30 gyermekről van szó. A
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre kapunk pályázati pénzt is, 720.000
Ft-ot költhetünk el különböző programok és hátrányok leküzdésére. Megemlíteném
azt is, hogy a szakszolgálattól a szakemberellátásunk megfelelő.
Fejlesztőpedagógus és logopédus jár ki azokhoz a gyerekekhez, akiknek erre
szükségük van.
3 óvoda tartozik hozzánk így összesen 175 gyermekünk van. Szeretném kifejezni
köszönetemet az önkormányzatnak, nagyon sok segítséget kapunk tőlük
Búza Zsolt polgármester: Egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Az, hogy
mennyi hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerek van, ez azt
mutatja, hogy azok a pedagógusok, akik az óvodában dolgoznak, azoknak igen
keményen föl van adva a lecke, mert nekik nem csak átlagos emberanyaggal kell
dolgozniuk. Sokkal több olyan problémás gyerekkel kell foglalkozni, ami külön
odafigyelést igényel, úgyhogy minden tisztelet és elismerés az óvodai
pedagógusoknak.
Azóta amióta felújítottuk az óvodát és új tornaszobával és vizesblokkokkal láttuk
el, azóta teljesen belakta az óvoda ezeket a helyiségeket is. Azt látom, hogy a
tornaszoba is egyre inkább ki van használva, a különböző fejlesztéseket házon
belül le tudják bonyolítani.
Szeretném megköszönni az óvónőknek, a dajkáknak és a karbantartónak is a
munkáját, további sok sikert és kitartást kívánok.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
154/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szent Miklós Katolikus Óvoda
beszámolóját és azt a szóbeli kiegészítésekkel
egyhangúlag elfogadta.
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Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
(6768 Baks, Rózsa u. 1. )
III. napirendi pont: Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda
beszámolója.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Tavaly óta több intézmény tartozik
hozzánk és sok munkát ró a pedagógusokra. A beszámolóban a tavalyi eredmények
szerepelnek, de tegnap jutott tudomásunkra, hogy az összes intézményünk, ami
pályázott az integrációs pályázaton, megnyerte azt. Több mint 8 millió Ft-ot
fogunk kapni, ebből a baksi iskola 1.660.000 Ft-ot nyert, amit a gyerekekre
költhetünk.
Ettől a tanévtől kezdve iskolánk részt vesz az iskola gyümölcsprogramban is.
Tavaly már sikerült az iskolatejet megpályázni, ez az idén is folytatódik, tehát
minden gyerek minden nap kap valamilyen tejterméket. A gyerekek szeretik.
A gyümölcsprogram keretében elsőtől hatodik osztályig minden nap vagy egy
almát kapnak a gyerekek, vagy gyümölcsitalt. A 7. és 8. osztályosok pedig hetente
egyszer kapnak egy almát
Ezt szerettem volna kiegészítésként elmondani, mert ez a beszámolóban nem
szerepelt.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Itt az önkormányzati támogatásoknál Baks
egymillió Ft ez az étkezési hozzájárulás kiegészítése?
Somogyiné Utasy Ibolya: A közoktatási megállapodásokban szerepel, hogy ki
mennyivel járul hozzá. Van olyan megállapodás, ahol a normatíván fölüli összeget
odaadják és van olyan, amelyik egy meghatározott összeget ad hozzá. Ezért
különböznek az összegek falunként. Azt is számításba kell venni, hogy a
vállalkozó mennyiért főz. Ópusztaszernek azért kell többet fizetni, mert ott sokkal
több a különbség a normatíva és az ebéd között.
Búza Zsolt: Köszönjük a beszámolót, tényleg nagyon részletes. Itt is el kell
mondanom, hogy az itteni pedagógusok többet tesznek le az asztalra, mint más
településeken, hisz itt nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek. Amikor szó van a
helyi oktatásról, én mindig büszkén mondom azt el, hogy például a Radnóti Miklós
Gimnáziumból jönnek ki agitálni azért, hogy a baksi iskolából szeretnék elvinni a
gyerekeket. Hiszen mint már volt rá példa, és példa az idei év is, hogy 4 gyermek
kezdett a Radnótiban. Kifejezetten egy olyan programban vesznek részt, ami
kifejezetten vidéki, hátrányos helyzetű diákoknak szól. Borzasztóan örülök annak
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is, hogy az egyház lett az iskolánk fenntartója. Hiszen azt gondolom, hogy egy
olyan lábakon álló fenntartóhoz került, ami nyugodt körülményeket biztosítva lehet
az iskolában dolgozni. Sok sikert és kitartást kívánok ehhez! Remélhetőleg
hamarosan új fejlesztéseket tudunk megvalósítani, lehetőségünk nyílik majd
felújítani, szebbé tenni iskolánkat.
Somogyiné Utasy Ibolya: Szeretném megköszönni azt a sok segítséget, amit az
önkormányzattól kaptunk. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, bizonyára
tudják, hogy régóta probléma és megoldást találjunk erre, mert sajnos még mindig
nem oldódott meg a 18 év alattiak kiszolgálása itallal és dohányáruval. Próbálok
segítséget keresni, de eddig nem igazán sikerült. Hallottam jelezték, hogy a faluház
háta mögött általános iskolások dohányoznak és alkoholt isznak. Mivel valahol
hozzájutnak ezekhez a dolgokhoz, szeretném, ha elejét vennénk valamiféle
szankcióval. Hiába beszéltünk a vállalkozókkal, azóta is előfordul.
Dr. Elekes Petra jegyző: Mindenképpen megtesszük a szükséges intézkedéseket,
megkeressük az illetékes szakhatóságokat. Azt tudni kell, hogy számtalan hatósági
jogkörrel rendelkezik egy jegyző, de sokat ebből már elvettek illetve át kellett adni.
A cigaretta a fogyasztóvédelemhez tartozik, a szeszesitallal kapcsolatban még el
tudok járni elsőfokú hatóságként, de a szabálysértési jogköreim teljesen kiestek.
Közvetlenül, mint elsőfokú hatóság nem tudok fellépni. Mindenképpen fokozott
figyelemmel kezeljük ezt a kérdést a jövőben.
Búza Zsolt: Mi is hallottunk erről a problémáról és köszönöm, hogy jelezted a
testületi ülésen. Beszéltem ezzel kapcsolatban a polgárőrökkel, fokozott ellenőrzést
kértem a faluház és környékére, melyre ígéretet kaptam a polgárőrök vezetőjétől.
Én is úgy gondolom, hogy egy 13-14 éves gyereknek nem válik javára, hogy
alkoholt fogyaszt és cigarettázik. Véleményem szerint továbbra is jó megoldás
lehet a térmegfigyelő kamerarendszer. Jelenleg elbírálás alatt van a pályázatunk.
Bízom benne, hogy pozitív elbírálást kapunk.
Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
155/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Szent Miklós Katolikus Iskola
beszámolóját és azt a szóbeli kiegészítésekkel
egyhangúlag elfogadta.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola (6768 Baks,
Fő u. 84.)
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IV. napirendi pont: Előterjesztések.
Búza Zsolt polgármester: Első előterjesztés egy törvényességi ellenőrzés a
Kormányhivatal részéről.
Dr. Elekes Petra jegyző: Még a nyár közepére vonatkozik ez a törvényességi
észrevétel. A személyi változásoknak köszönhetően sokkal nagyobb munkateher
hárult a hivatalra, mint amennyit a létszámból eredően el tudtak látni, ezért is
fordulhatott elő, hogy a jegyzőkönyvek nem megfelelő formai követelményekkel,
valamint határidőn túl kerültek megküldésre a kormányhivatalnak.
Mindenféleképpen fokozottabb figyelmet fordítunk ennek betartására, valamint a
hiányosságok orvoslására, illetve természetesen lehetőség szerinti elkerülésére a
jövőben.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
156/2013. (IX.25.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Csongrád
Megyei
Kormányhivatal
Törvényességi
Felügyeleti
Főosztálya által CSB/01/5476/2013. szám alatti megküldött
törvényességi felhívással egyetért, és a felhívással érintett
ügyben a szükséges intézkedést megteszi.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal
Felügyeleti Főosztálya

Törvényességi

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés megállapodás megkötése az
„Erőforrás” Szociális Szövetkezettel. Telephely igénnyel fordult a Képviselőtestülethez az Erőforrás Szociális Szövetkezet. Ez a szövetkezet egy
Magyarországon működő, az egyik legnagyobb diákmunka közvetítő szövetkezet.
A hátrányos helyzetű fiataloknak egy állásközvetítést tudna nyújtani, egy mobil
szolgáltatás lenne. A telephelyet itt szeretnék megvalósítani a Faluházban.
Tulajdonképpen ez egy együttműködési megállapodás a TÁMOP-os programok és
a Erőforrás Szociális Szövetkezet között. Talán ezzel a külső segítséggel még
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hatékonyabban tudnánk együttműködni a fiatalok munkához juttatásában. Az
önkormányzat célja, hogy minél több vállalkozást hozzon ide a településre, ezáltal
is növelve az iparűzési adó mértékét, melyet a településre tudnak a későbbiekben
visszaforgatni.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
157/2013. (IX.25.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy az
Erőforrás Szociális Szövetkezet telephelyét a 6768 Baks, Fő
utca 84., 325. hrsz. alá jegyeztesse be, valamint a Szövetkezettel
kötött Szándéknyilatkozatot elfogadja.
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
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés szennyvíz projekttel
kapcsolatban Bíráló Biztottság tagjaiban történő személyi változás. Közbeszerzési
eljárás keretében régebben kiválasztásra került a közbeszerző, a
projetmenedzsment, a jogi tanácsadás és a Fidic mérnök. A kivitelező
közbeszerzési eljárása van még folyamatban. Bírálóbizottságot kellett delegálni, 3
főt választottunk is. Az egyik műszaki szakember Ördögh József, akit az
önkormányzat delegált, ő lemondott. Most helyette egy másik, műszaki
szakterületen jártas embert kellene választani. Szeretném javasolni Kis Norbertet, a
szegvári polgármester kollégám ajánlotta ezt az úriembert. Nagyon méltányos áron
vállalná el a megbízást. Megfelelő referenciával rendelkezik. Magas kvalitású.
50000 Ft + ÁFA –ért vállalta a megbízást. El kell mondjam azt, hogy ezek a díjak
ebben az esetben 150.000-200.000 Ft között mozognak. A látókörben illetve
Bakson nincs olyan szakember, aki megfelelő szaktudással rendelkezne, így én arra
kérem a Képviselő-testületet, hogy támogassa a javaslatomat.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
158/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény VI. fejezete alapján uniós értékhatárt
elérő értékű, nyílt, közbeszerzési eljárás
„Vállalkozási
szerződés
Baks
Község
szennyvízcsatorna-hálózatának FIDIC Piros
Könyv szerinti kivitelezésére és szennyvíztisztító
telepének FIDIC Sárga Könyv szerinti
tervezésére és kivitelezésére KEOP-1.2.0/09-112011-0047 projekt keretében” tárgyban a Bíráló
Bizottság tagjainak kinevezését jóváhagyja.

Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: azonnali

Búza Zsolt polgármester: Mint tudjuk az önkormányzatoknál feladat alapú
finanszírozás van, sajnos a feladat alapú finanszírozás nem fedezi azokat a
kötelező feladatokat, amelyeket az önkormányzatoknak meg kellene ejteniük. A
Belügyminisztérium kiírt egy olyan pályázatot, mely kiegészítő normatíva lenne,
pluszforrásokat tudunk igényelni. Én azt hiszem az ilyen lehetőségekkel élni kell.
Azzal, hogy beadjuk a pályázatot nem veszítünk semmit, ezzel maximum nyerni
lehet. Reméljük, hogy valamifajta forrást az Államkincstártól tudunk igényelni.
Tállai Andrásnak és Lázár Jánosnak is írtam levelet, annak érdekében, hogy plusz
forrásokhoz jussunk.
Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
159/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul, hogy Baks Községi Önkormányzat
támogatási igényt nyújtson be a Magyar
Államkincstárhoz A megyei önkormányzati tartalék
és a helyi önkormányzatok működőképessége
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megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás „Fejezeti
tartalék 2013.” című pályázatra.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Erről értesítést kap:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
3. Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4. Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága
Szeged, Széchenyi tér 9.
5. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Megbízási szerződés jogi szolgáltatások nyújtására. A
rendelkezésre bocsájtott írásos bemutatkozó alapján a Tisztelt képviselők is
láthatják, hogy egy olyan ügyvédi szolgáltatást tudnánk nyújtani, mellyel a lakosok
jelentős része élne. Nem kellene külön ügyvédet fogadni, helyben jogi szolgáltatást
tudnának kapni. Természetesen, ha polgári peres eljárásra kerül a sor, akkor egy
külön megállapodást kellene kötni az ügyvédi irodával. Én azt gondolom, hogy ez
plusz komfortérzetet biztosít a lakosoknak, hisz nem kell elmenni vidékre, ha
ügyvédre van szükségük. Mivel az önkormányzat lenne a szerződő fél így az
önkormányzatnak is bizonyos fokig jogi szolgáltatást nyújtana az ügyvédi iroda.
Tulajdonképpen egy általány díjat fizetne ezért az önkormányzat. Ez havonta
20.000 Ft + Áfa. Természetesen itt jön a kérdés, hogy miből fogjuk ezt
finanszírozni. Dr. Elekes Petra jegyző asszony felvetette, hogy jár hozzánk papír
alapon a Magyar Közlöny, és neki van egy olyan lehetősége, hogy online módon
elérné ezt az interneten is, így a papír alapút lemondhatjuk. Ez éves szinten
majdhogynem 400.000 Ft megtakarítást jelent. Tehát a jogi szolgáltatás nem kerül
plusz költségbe, viszont a lakosságnak ez nagy segítség lenne.
Dr. Elekes Petra jegyző: Kiegészítésképpen elmondanám, hogy miért indokolt ez
a lakosság körében. A jegyzői hatáskörök jó része került át jogszabályváltozásokat
követően, valamint a járási hivatalok felállításával más hatósághoz, pl. az egy éven
túlmenő birtokviták, már bírósági hatáskörbe tartoznak. Nagyon sok ember
ezekben az ügyekben adott esetben így már nem megy tovább. Mindenképpen
szükségesnek láttuk azt, hogy a lakosságot hozzásegítsük egy olyan jogi fórumhoz,
hogy tudják azt, hogy hova, merre tovább. Ügyvéd Úr pont azért jönne ide, hogy
ezeket az ügyeket is szakmailag megfelelően mindenki helyben tudja intézni, hogy
hozzáférhető legyen.
Amire még szeretném felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy Ügyvéd Úr
olyan nagylelkű ajánlatot tett az önkormányzat anyagi helyzetét figyelembe véve,
hogy a Baksra kijárás költségét az ügyvédi iroda magára vállalja.
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Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
160/2013. (IX.25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megvitatta
az előterjesztést és úgy határozott, hogy a megtárgyalt
feltételekkel a megállapodást megköti a Farkas-Molnár
Ügyvédi Irodával.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Farkas-Molnár Ügyvédi Iroda

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt
és az ülést bezárom

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Orosz Éva képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Elekes Petra
jegyző

Lépné Soós Anita képviselő
jkv. hitelesítő

