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

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Dr. Elekes Petra

Igazoltan távol: Dr. Orosz Éva
Fátyolné Ménesi Ildikó
Mihályné Tóth Margit
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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?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
195/2013. (XI. 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
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I. Napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot annyival szeretném szóban
kiegészíteni, hogy nagyon sok fontos döntést hozott meg a képviselő-testület az
elmúlt időszakban.
A szennyvíz pályázatunk közbeszerzési eljárása még mindig nem zárult le, a
közbeszerzési szakértő tájékoztatása alapján vitarendezés folyik. Ha a vitarendezés
lezárul és a vitarendezést kérő cég nem fordul a Döntőbizottsághoz, akkor
december 3.-án alá tudjuk írni a nyertes céggel a szerződést.
A közcélú foglalkoztatottak a Startmunka Mintaprogramban többek közt káposztát
termesztettek, melyből tudtunk adni nem csupán a közkonyhára
és a
rászorulóknak, hanem minden háztartásba juttattunk el belőle. Köszönöm szépen
Kovács Gábor képviselő úrnak a káposzta kihordásánál nyújtott segítő munkáját.
Köszönöm a közcélú foglalkoztatottak munkáját, hogy ilyen szép zöldséget
termesztettek.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
196/2013. (XI. 25.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő - testülete
Búza Zsolt polgármesternek a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló
beszámolóját elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző

II. Napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2013. III. negyedévi költségvetési
gazdálkodásának időarányos helyzetéről. A 2014. évi költségvetési
gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása.
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása.
Búza Zsolt polgármester: Átadnám a szót Dr. Elekes Petra jegyző asszonynak.
Dr. Elekes Petra jegyző: Köszönöm szépen. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
előzetesen már megtárgyalta és jóváhagyta a III. negyedévi beszámolót, a 2014. évi
költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezetet,
valamint a 2014. évi költségvetési koncepciót és elfogadásra javasolta a képviselő-
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testületnek, így ezúton visszaadnám a szót Polgármester úrnak, hogy a tisztelt
képviselő-testület a beszámolót, a rendelet-tervezetet, valamint a költségvetési
koncepciót elfogadja.
Búza Zsolt polgármester: Én csak annyit szeretnék kiegészítésképpen elmondani
a III. negyedévi költségvetési beszámolóval kapcsolatban, hogy a bevételeink 71,
6%-ra, míg a kiadásaink 67,3%-ra alakultak. Elmondható, hogy a különbség 4%,
sajnos a bevételeink nem érték el a 75%-os előirányzatot, de ez betudható a
kialakult gazdasági helyzetnek. A kiadásaink pedig azt jelzik, hogy jól
sáfárkodtunk a ránk bízott pénzeszközzel.
Elfogadásra javaslom a III. negyedévi költségvetési beszámolót.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
197/2013. (XI. 25.)

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. III.
negyedévi költségvetési beszámolót az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
A Képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet megalkotja:
15/2013 (XI.25.) számú rendelet a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti
szabályairól
Búza Zsolt polgármester: A Költségvetési koncepció írásos anyagát azzal
szeretném kiegészíteni, illetve módosítani, hogy a 67 milliárd Ft az 64 milliárd Ft,
elírás történt. Tulajdonképpen ez a jövő évről egy tervezet, mivel a jövő évre
vonatkozóan konkrét adatokkal még nem rendelkezünk, de az elmúlt évek
tapasztalatai alapján azt tudom mondani, hogy újabb megtakarításokra kell
magunkat sarkallni.
Elfogadásra javaslom a költségvetési koncepció c. előterjesztést, a fenti
kiegészítéssel.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
198/2013. (XI. 25.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a 2014. évre szóló költségvetési koncepciót,
és azt az elhangzottak figyelembe vételével elfogadta,
azzal, hogy az előterjesztésben rögzített irányelvek
figyelembe vételével kell az Önkormányzat és Intézményei
2014 évi költségvetését elkészíteni. A Képviselő-testület
megbízza a Jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve
a költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, valamint a
Polgármester, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a testület
elé.
A határozatról értesül:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola
4.) Irattár

III. Napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt: Elérkeztünk az előterjesztések megtárgyalásához. Szeretném átadni a
szót Lépné Soós Anita képviselőnek.
Lépné Soós Anita képviselő: A Szent Miklós Katolikus Általános Iskola egyik
pedagógusától érkezett egy megkeresés. Jelezte a kollega, hogy az iskola 8.
osztályos tanulói között két gyerek van, aki szeretné beadni a jelentkezését a
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Arany János programjára. Átvettem tőle a
képviselő-testületi határozat formanyomtatványát. A Gyermekjóléti Szolgálat
támogatását nyilatkozatban megtettük, ezt a Kisteleki központunk vezetője
aláírásával igazolta. Ehhez társulna az elvi, erkölcsi képviselő-testületi támogató
döntés, amelyet a tanulónként külön-külön kellene meghozni, tekintettel arra, hogy
anyagi támogatást nem áll módunkban nyújtani. Ehhez szeretném a képviselő
társaim segítségét kérni.
Búza Zsolt polgármester: Anita arra kérlek, hogy egyenként olvasd fel a
pályázók nevét, hogy a tisztelt képviselő-testület dönteni tudjon.
Lépné Soós Anita képviselő: Az egyik pályázó Csurgó Izabella Melinda.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
199/2013. (XI. 25.)

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Program keretében Csurgó Izabella Melinda
(6768 Baks, Aradi u. 44.) 8. évfolyamos tanuló részvételéhez
erkölcsi támogatást nyújt.
A határozatról értesül:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Szent Miklós Katolikus Általános Iskola
Irattár

Lépné Soós Anita képviselő: Köszönöm. A másik pályázó, akiről dönteni kellene
Bárkai Nóra Lili.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
200/2013. (XI. 25.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Tehetséggondozó Program keretében Bárkai Nóra Lili (6768
Baks, Fő u. 88/A.) 8. évfolyamos tanuló részvételéhez
erkölcsi támogatást nyújt.
A határozatról értesül:
5.) Búza Zsolt polgármester
6.) Dr. Elekes Petra jegyző
7.) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola
8.) Irattár

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Elekes Petra
jegyző

