Jegyzőkönyv
Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. január
26. napján megtartott Közmeghallgatásáról.
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Közmeghallgatás
(megjelent kb. 150 fő )
Lépné Soós Anita: Tisztelettel köszönti a megjelent polgárokat, külön köszönti
Búza Zsolt polgármestert, Dr. Lajkó Norbertet, Baks község jegyzőjét, és a
megjelent baksi lakosokat. Felkéri Búza Zsolt polgármestert beszámolója
megtartására.
Búza Zsolt: Tisztelt Képviselő–testület, Tisztelt Lakosság, Kedves Baksiak!
Köszöntöm Önöket magam és a képviselő–testület nevében, köszönöm, hogy
elfogadták meghívásunkat a 2011. évi közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás, mint a lakóközösség és az önkormányzás közvetlen fóruma, az
önkormányzati igazgatásban 1990 óta van jelen, és – miként Önök is tudják –
megtartását törvény írja elő, és képviselő–testületi ülésnek minősül.
Azonban számomra nem ezért fontos, nem azért ragaszkodunk hozzá, mert
kötelező, hanem azért, mert a közmeghallgatás lehetőség.
Lehetőség arra, hogy együtt, közvetlen formában beszéljük meg a közös ügyeinket,
fogalmazzuk meg közös jövőnket, tovább erősítsük az önkormányzat és a település
polgárai közötti kapcsolatot.
Lehetőség arra is, hogy közvetlenül megtapasztaljuk azt, hogy a közélet nem
fölöttünk, hanem közöttünk van.
Nagyon örülök annak, hogy újra lehetőségem van tájékoztatni Önöket a 2010–es
évben történt munkákról, tervek megvalósulásáról, hogyan képzeljük el a 2011–es
évet, milyen fejlesztéseket, terveket szeretnénk megvalósítani.
Mielőtt belekezdenék a közmeghallgatás mai témájába, szeretném megköszönni
mindazoknak, akik segítették munkánkat, azon dolgoztak, hogy egy élhetőbb,
szebb településen éljünk, megalapozva ezzel gyermekeink fejlődését, unokáink
leendő lakókörnyezetét.
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Köszönöm az intézményeinkben dolgozó összes kollégámnak az egész éves
lelkiismeretes odaadó munkáját, köszönöm mindazoknak a támogatását, akik tettek
községünk előremozdításáért és azoknak is köszönöm, akik építő kritikával
segítették munkánkat.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves Baksiak !
Legnagyobb örömömre szolgál, hogy ezen a közmeghallgatáson bőven van miről
beszámolnom Önöknek, hiszen a 2010–es év a választások éve volt.
Persze nem csak közmeghallgatáson van alkalmam tájékoztatást adni a
lakosságnak. Az elmúlt időszakban az emberekkel folytatott beszélgetéseim
kapcsán meggyőződhettem arról, hogy tájékozottak, érdekli a helyi embereket a
mindennapok, a település történése. Volt példa arra is, mikor képtelen dolgokat
állítottak.
Ilyen volt például a 18.000,–Ft–os illetve a 24.000,–Ft–os adóemelés. Bele fognak
rokkanni, lehetett hallani. Vagy ilyen a mostani, hogy 50 cigány családot
telepítenek be a községbe. És még sorolhatnám, hogy mennyi mindent kitalálnak
azok, akik nem tudom miért, kinek az indíttatásából gerjesztenek hazugságokat,
álhíreket, és megosztottságot teremtenek településünkön. Higgyék el, nagyon sok
feladat van nap mint nap egy településen, és sajnálatos, hogy majdnem minden
napra, vagy legalább is minden hétre jut egy hazugság.
Be kell jönni a hivatalba, ott kell megkérdezni, hogy igaz vagy nem, mert ott hiteles
tájékoztatást kaphatnak. Kérem Önöket, ne engedjék megvezetni magukat az utcán,
a piacon elhangzott álhírekkel.
Közvetlen információszerzésre ott a nyilvános testületi ülés vagy a polgármesteri
fogadónap minden hétfőn.
Bárki bejöhet az ülésekre, első kézből értesülhet a községet érintő eseményekről.
Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy egyre többen jönnek el. Sőt, vannak
olyanok, akik az októberi választások óta majdnem minden testületi ülésen részt
vettek.
Remélem, ezután még többen látogatnak ezekre a nyílt testületi ülésekre!
Amikor tavaly ilyenkor elkezdtük tervezni a költségvetést, tudtam, hogy nagyon
takarékosan állítottuk össze a 2010–es évet. Rengeteg feladatot kellett megoldani a
kötelező feladatok mellett. Tavasszal megtörténtek a parlamenti választások,
amelyen a FIDESZ elsöprő 2/3–os győzelmet szerzett. Ősszel pedig megtörténtek a
helyhatósági választások minden településen, így Bakson is. Azt hiszem,
kijelenthetem soha ilyen indulatos, gyalázkodó, személyeskedő választás nem volt.
Ezt nyugodtan elmondhatom, hiszen 2006–ban négyen indultunk a polgármesteri
posztért. Akkor egy nyugodt, tiszta választás zajlott le, az akkori jelöltek kerülték a
személyeskedést. Sajnos ez a legutóbbi választásoknál nem így történt. Viszont
választók többségének a jóvoltából újra polgármesterré választottak. A testület
összetétele is változott, hiszen 9 fő helyett 6 fő képviselőt lehetett választani.
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A testület tagjai: Boros János, Fátyolné Ménesi Ildikó, Jaksa Ferenc, Lépné Soós
Anita, Mihályné Tóth Margit, Dr. Orosz Éva.

Az elmúlt időszak óta heves viták zajlanak a testületben. Sajnos, mint azt bizonyára
Önök közül is sokan tudják a testület nem egységes. A választások óta eltelt
majdnem 4 hónap. Azt mondják, az idő múlásával enyhülnek az ellentétek,
csitulnak a kedélyek. Ez valamennyire igaz is, meg nem is.
Csongrád megyében eddig 2 településen nem sikerült alpolgármestert választani.
Közülük az egyik Baks! Bizonyára Önök is értesültek róla, hogy megnyíltak a
Kormányhivatalok, ezáltal elindult a testületi ülések törvényességi ellenőrzése.
Csongrád Megyében a Kormányhivatal által készített tájékoztató szerint
Ásotthalom és Baks nem tett eleget a törvényi előírásoknak. A helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint az alpolgármestert a
polgármester javaslatára, minősített többséggel, titkos szavazás keretében választja
meg a képviselő–testület. Az önkormányzati törvény magyarázata szerint „a
polgármester javaslatára” kitétel rendkívül fontos, hiszen bizalmi jellegű posztról
van szó. Az első jelöltem Dr. Orosz Éva képviselő kollegám volt, sajnos a
munkájából és vállalkozásából adódóan összeférhetetlen volt, ennek a
megszüntetése bonyolult jogi procedúrát vett volna igénybe.
Ezek után négyszer jelöltem Lépné Soós Anita képviselőtársamat, aki azt
gondolom felsőfokú végzettséggel, családsegítő szolgálat helyi vezetőjeként, ezt
megelőzően pedig pedagógusként, a legtöbb tapasztalattal bír a közigazgatásban.
Úgy gondolom, személyes kompetenciái alapján méltó képpen képviselhetné
településünket alpolgármesterként. Sajnos, mind a négyszer elutasította a testület
többsége 4 : 3 arányban.
Azért, hogy kompromisszum szülessen az alpolgármester személyére, egyeztettem
a Lépné Soós Anita képviselőtársam személyét alpolgármesterként nem támogató
képviselőkkel is. Felkértem Boros Jánost, aki otthoni teendőire és képviselői
munkájára hivatkozva nem vállalta a jelölést. Ezután következett Jaksa Ferenc, aki
szintén nem vállalta. Fátyolné Ménesi Ildikó úgy nyilatkozott, hogy ő nem szeretne
alpolgármester lenni. Kompromisszumkészségem, és erkölcsi identitásom e határig
engedte meg, hogy az alpolgármester személyéről egyeztessünk.
Ez finoman szólva is patt helyzetet teremtett. Borzasztó kellemetlen, hogy még az
alpolgármester személyéről sem tudunk megállapodni. Mindenesetre köszönöm
Lépné Soós Anitának, hogy a település és közösség érdekeit szem előtt tartva,
négyszeri elutasítása ellenére, továbbra is vállalja a jelölést.
Sajnos a kommunikáció hiánya miatt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság arról sem
értesített, hogy milyen okból és célból jöttek a Polgármesteri Hivatalba a 2010. évi
kiadásokat áttekinteni. Ugyanis a Jegyző Úrtól értesültem, hogy a 2011. évi
költségvetésre készülnek elő, ezekből a számlákból. Sem az érkezéskor, sem a
távozáskor nem közöltek velem semmit.
Nagyon sajnálom, hogy az értesülések nem a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságtól
közvetlenül jönnek vissza, hanem az utcán, itt–ott elmondott részinformációkból
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kell értesülnöm. Elég szomorú, hogy 4 hónap után nem a szakmai dolgokon és a
szakmaiságon alapulnak a megnyilvánulások, hanem a személyes sértődöttség, a
személyes ellentétek motiválnak egyes képviselőket. Mindenki tudja, hogy 1995
óta családi vállalkozásban nyomdaipari tevékenységet folytatunk. Tulajdonképpen
megalakulásunk óta majdnem minden évben a Polgármesteri Hivatal részére
vállalkozásunk végzi a jegyzőkönyvek

bekötését, illetve még sem polgármester sem képviselő nem voltam, különböző
termékek legyártására is kaptam megbízást az akkori polgármester asszonytól. Ha
több mint 10 évig
nem volt probléma, hogy az én cégem köti be a jegyzőkönyveket, akkor ez most
miért probléma. Úgy gondolom, méltán tehetem fel a kérdést. Természetesen nem
szeretnék személyeskedésbe menni.
Persze ebből adódóan sok konfliktus, súrlódás van a testületben. Úgy gondolom, és
ez a személyes véleményem, hogy a nézeteltérések ellenére is a munkának mennie
kell.
Munkatársaimmal, az intézmények dolgozóival mindent megteszünk annak
érdekében, hogy a kötelező feladatokat ellássuk.
Nagyon örülök annak, hogy a 2010–es évben minden tervünk megvalósult.
Befejeződött a sokat kritizált nyílt csapadékvíz elvezető rendszer I. ütem, mely azt
gondolom, hogy ilyen esős év után jól vizsgázott. Természetesen a pályázatokról
bővebben beszámolok.
Élelmiszercsomagot többször osztottunk ki, mellyel 600 családot segítettünk.
Felújításra került a Polgármesteri Hivatal épülete. Igaza van annak, aki azt mondja,
hogy látványberuházás. Valóban nagyon szép lett, látványosan megújult. Azóta
látványosan kevesebb gázt használunk, ami látványosan megmutatkozik a
számlákon.
Sok mindent sikerült megoldani a 2010–es évben, sok dologban van jelenleg is
egyeztetés. Vannak pályázatok, melyek most vannak előkészítés alatt, és persze
nagyon sok tervvel, elképzeléssel rendelkezünk, melyekkel szeretnénk fejleszteni,
előremozdítani a települést. Azt mondják, akinek nincs terve nincs jövője sem. Nos,
ez a mi esetünkben nem igaz!
Nagyon sok tervünk van, sok van folyamatban, ami azt jelenti, hogy Baksnak,
ennek a településnek igenis van jövője.
Van olyan feladat is, melyen minden nap szorgoskodunk, de erre most
részmegoldásokat tudunk biztosítani, a munkahelyteremtés.
Sajnos a gazdasági helyzet még jobban rányomja bélyegét a munkanélküliségre.
Talán ennek a csökkentése ill. megállítása a legnagyobb kihívás a falu vezetésének.
Természetesen keressük a megoldásokat.
Erre a tavalyi évben is adódott lehetőség. Részt vett önkormányzatunk a
közmunkaprogramban, ahol több munkavállalót lehetett alkalmazni ún. RÁT–
osként. Rendelkezésre állási támogatás keretében (aktív korú nem foglalkoztatott
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személyek, akiknek már nem jár munkanélküli támogatás) 45 embernek
tudtunk hosszabb–rövidebb időre munkát biztosítani. Voltak, akik megállapodás
alapján más intézményekben lettek alkalmazva az Ópusztaszeri Emlékparkban 6 fő,
az Általános Iskolában 1 fő portás, az óvodában 1 fő gyógypedagógus asszisztens.
Úgy látom, lassan kezdi elérni célját, persze ehhez törvénymódosításra volt
szükség. Ugyanis, aki nem él, ill. nem fogadja el a felkínált munkát, megszűnik az
ellátása. Ez az egy lehetőségünk van, hogy munkát biztosítsunk azoknak, akik nem
tudnak elhelyezkedni. Ami a legfontosabb, hogy minden lehetőséget meg kell
ragadnunk.
Azt gondolom, nem mindegy, hogy 28.000,– Ft–ból vagy majdnem 60.000,– Ft–
ból tud gazdálkodni valaki. Tudom nem sok, de a semminél több. Arról nem is
beszélve, hogy

mennyi mindent el tudnak végezni, mennyi szakipari munkát tudunk kiváltani,
amiért jóval többet kellene fizetni.
Nem hagyva figyelmen kívül azt sem, hogy sokkal kevesebbe kerül az
önkormányzatnak az így foglalkoztatottnak az 1 főre jutó bére.
Összehasonlításképpen 1 munkavállaló
alkalmazása 90.000,–Ft–ba került járulékokkal együtt, míg közmunkaprogramban
alkalmazva az önkormányzatnak 5.000,– Ft–ba került.
A fentiekben felsorolt sokrétű feladat ellátása az önkormányzatnak a 20 millió
forint helyett csupán 1 millió forintjába került, hiszen a tavalyi évben összesen
19.212.729,–Ft–ot igényeltünk és kaptunk a Magyar Államkincstártól közcélú
foglalkoztatás támogatása címén.
A rendelkezésre állási támogatást 2011. január 1-től az ún. Bérpótló juttatás
(BPJ) váltja fel. A bérpótló juttatás szabályainak többsége megegyezik a
rendelkezésre állási támogatás szabályaival, azonban a jövőben a települési
önkormányzat rendeletben előírhatja jogosultsági feltételként, hogy a juttatásban
részesülő a lakókörnyezetét tartsa rendben.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. 2011. december
31. után csak annak a személynek lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság
felülvizsgálatát megelőző egy évben legalább 30 nap munkavégzést tud igazolni.
A közfoglalkoztatási formák 2011. január 1-től
– rövid időtartamú közfoglalkoztatás, mely napi 4 órás foglalkoztatás minimum 2
hó–maximum 4 hónapos időtartamban. Különféle minisztériumi mutatók alapján,
mint hátrányos helyzetű térség 55 fő foglalkoztatását tudjuk biztosítani,
– hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, napi 6-8 órás foglalkoztatás, 2-12
hónapos időtartamra, azonban itt csak 5 fő foglalkoztatására van lehetőségünk
Mint már említettem, túl vagyunk a 2010-es éven. Munkahelyek szűntek meg,
vállalkozások mentek tönkre ill. lettek fizetésképtelenek, csökkentek a bérek,
fizetések, a nyugdíjak reálértéke.
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Nehéz a pályakezdőnek munkát találni, nehéz a munkavállalónak, mert egyre
több munkáért ugyanannyi, vagy kevesebb fizetés jár, nehéz a vállalkozásoknak
kifizetni az adókat, a járulékos költségeket, és ugyanilyen nehéz az
önkormányzatnak is.
Egyre több feladat mellé egyre kevesebb állami támogatást adnak. Egyszerűen nem
megélni, hanem túlélni lehet ezeket az állapotokat. Ha egyáltalán lehet anélkül,
hogy el ne adósodnának azok, akiket az előbb felsoroltam.
Az önkormányzat is nehéz döntések sorozata előtt áll. 2011 nagy valószínűséggel a
takarékosság éve lesz, hiszen csökkenteni kell a köztisztviselők cafetéria juttatását
a minimálisra, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulását, ami eddig 6000 Ft volt
nagy valószínűséggel nem tudjuk biztosítani, a civil szervezetek anyagi támogatása
is kérdéses ebben az évben. Szükség van a nem kötelező feladatok átvizsgálására,
így a faluház átszervezésére is a költséghatékonyabb működtetés érdekében. Ebből
a faluházba látogatók természetesen semmit nem vesznek észre, mint ahogy az
iskolába járó gyerekek
sem tudják, hogy ki üzemelteti az intézményt. A lényeg az, hogy amikor szükséges,
az épület nyitva álljon mindenki számára.
A költségvetés tervezésével kapcsolatban már összeült a képviselő–testület, ahol
egy–két javaslat elhangzott 2011–re vonatkozóan. A falunap költségét csökkentsük
100.000,–Ft–ra, a virágosításra ne állítsunk be semmilyen összeget, csökkenjen a
reprezentáció költsége stb.
Természetesen 2010–ben is próbáltunk takarékoskodni, és volt olyan számla,
amelyet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálata során is kiemelt, miszerint
milyen dolgokra költünk és mennyit. Ilyen például a Polgármesteri Hivatal
30.000,– Ft–os reprezentációs költsége az év végén.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretném Önöket arról tájékoztatni, hogy annak a 11 személynek, aki a hivatalban
dolgozik, 700–1000 óra közötti túlórája volt 2010. évben, amit a köztisztviselőknek
törvényi kötelezettségünk lenne kifizetni, csak sajnos nincs miből. Ugyanis ennek a
költsége 1,5 ill. 2 millió Ft között lenne. Akkor kérdem én, nem érdemelnek meg
egy jelképes ebédet 30 ezer forintért több millió forint helyett? Mi emberi módon
próbáljuk megköszönni az egész éves munkát, mert sajnos a lehetőségek végesek.
Aki nem ért egyet a képviselő–testületből ezzel a költséghatékony és kollegiális
megoldással, mondja meg, miből fizessük ki a túlórákat, és mint ahogy a
pedagógusaink részére kifizetjük a túlórát, rendezzük ezt a köztisztviselők felé is,
és nem lesz reprezentációs költség.
A pénzügyi és ügyrendi bizottság egyes tagjai jelezték, hogy leépítésre lehet
számítani a hivatalban. Ha ennyi túlóra van és nincs kifizetve, akkor kevesebb
munkavállaló hogyan tudja megoldani az ügymenet folyamatosságát. Meg kell
kérdőjelezni a működőképességét a hivatalnak.
Természetesen minden nézőpont kérdése és mindenből lehet lefaragni, és
mindenhez lehet hozzáadni. Minden intézményvezető az év végén egy ebéddel
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köszönte meg a dolgozóknak az egész éves munkáját, mert már 13. havi
munkabért sem kapnak.
Szintén észrevételezésre került fölösleges kiadásként a polgármester laptopja, mely
azt gondolom, hogy a XXI. században elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy
polgármester naprakész legyen. A laptop tulajdonképpen ebben az esetben pótolja a
titkárnői feladatokat. Igaz, hogy teát és kávét főzni nem tud, de elektronikus
leveleket, e–maileket, körleveleket, meghívókat tudok vele fogadni és küldeni.
Ilyen és ehhez hasonló települések esetében a polgármesternek van titkárnője, aki
szintén számítógépen dolgozik. Egy gép kihordási ideje (amortizációja,
értékcsökkenése) 3–4 év, ami mondjuk 200.000,–Ft, de egy titkárnő járulékos
költséggel egy-két hónap alatt kerül ennyibe.
Egy neves közgazdásztól hallottam, a válság arra jó, hogy fejlesztésekbe kezdjünk.
Ez a lehetőség előttünk áll, ugyanis indul az új Széchenyi Terv, kiírásra kerültek
2011–2013–ra tervezett pályázatok. És mint az utóbbi években bebizonyosodott,
csak pályázat útján lehet fejleszteni, felújítani, tervezni.
Sajnos továbbra is nagy gondot okoz az önerő hiánya, melyre minden lehetséges
esetben pályázunk.
Egy példa: a Mária–telepi utak 47 MFt értékű beruházás, ami az önkormányzatnak
kevesebb mint 600 ezer Ft önerejébe kerül.

Ebben az esetben sem teljesen egységes a testület, mert nézeteltérések vannak a
beruházásokkal kapcsolatban. Legyen, vagy ne legyen?
Például kerékpárút esetében, hogyan tovább? Most úgy néz ki, hogy lehetne
pályázni, hiszen egyszer már lemaradtunk.
Mindenki számára bizonyára ismeretes, hogy hamarosan bővül az EU és több
ország fog csatlakozni. Ekkor megváltoznak a támogatási összegek.
Nem 80 ill. 90%, hanem 50–60%–os vissza nem térítendő támogatások lesznek. Ha
most nem tudjuk pályázatainkhoz az önerőt biztosítani, akkor a megváltozott
feltételekkel 1000 % hogy nem tudunk pályázni!
Úgy gondolom, ezen lehetőségek mellett nem lehet elmenni, még akkor sem, ha
racionális összegű hitelre van szükség.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tavaly arról beszéltem Önöknek, hogy többszázezer ember elbocsátását tervezik.
Sajnos ezek az adatok beigazolódtak. Mi mégis meg tudtuk tartani a településen a
munkahelyeket, sőt pályázat útján, mint már említettem hosszabb rövidebb időre
tudtunk is biztosítani. Azt gondolom, hogy a kötelező és önként vállalt feladatokat
is maradéktalanul végre tudtuk hajtani. Gondolok itt a teljesség igénye nélkül arra,
hogy tudtuk fűteni az iskolát, óvodát, biztosítottuk az idősek gondozását,
közvilágításról, egészségügyi ellátásról gondoskodtunk, biztosítottuk a civil
szervezetek működését, és még sorolhatnám.
Hogyan is sikerült ez, milyen fejlesztések valósultak meg, melyek a gazdasági
tapasztalatok, illetve mit tervezünk erre az évre?
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Mint már említettem egyre több feladat hárul az önkormányzatra. Ezek közül sok
a kötelező.
A helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai a következők:
-

a településfejlesztés, a településrendezés,
az épített és természeti környezet védelme,
a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés és a csatornázás,
a köztemető fenntartása,
a helyi közutak és közterületek fenntartása,
a köztisztaság és településtisztaság biztosítása,
közbiztonság helyi feladatai,
közreműködés a foglalkoztatás megoldásában,
az óvoda, az alapfokú nevelés és oktatás biztosítása,
az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági
feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek
elősegítése,
- a közösségi tér biztosítása,
- közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása.

Arról nem is beszélve, hogy amikor terveztük a 2010. évi költségvetést, senki nem
tudta, hogyan emelkednek az energiahordozók árai. Sőt, arra sem mert volna senki
sem gondolni, hogy a benzin megközelítheti a 400,– Ft–os árat, melyek ugyanúgy
érzékenyen érintik az önkormányzat költségvetését, mint a családok éves vagy havi
kasszáját.
Bizonyára emlékeznek, sokszor viszonyítok az előző évekhez.
Most is így teszek: 2010–ben 13 MFt–tal kaptunk kevesebbet a központi
normatívából 2009–hez képest, 2011–ben újabb 11 MFt–tal kapunk kevesebbet,
2010. évhez képest. Tehát 2 év alatt 24 MFt–tal kell kevesebből gazdálkodnunk, és
kellene ellátni ugyanolyan színvonalon feladatainkat, mint tettük ezt az elmúlt 2
évben. Hogy még érthetőbb legyen: ha valaki 100.000,– Ft–ot vitt haza 2009–ben,
akkor 2011–ben már csak 88.000,–Ft–ot fog. Ugye milyen érdekes? Nemhogy
többet, még kevesebbet. Pontosan ilyen helyzetben van az önkormányzat is.
SEGÉLYEZÉS
A segélyezés mindig kardinális kérdés azok részéről is, akik nem részesülnek
benne, és azok részéről is, akik részesülnek benne. Az alábbi szociális ellátásokat
biztosítja az önkormányzat
• Nem
foglalkoztatott
személyek
rendszeres
szociális
(bérpótló juttatás 2011–től)
• Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye
• Időskorúak járadéka

segélye
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•
•
•
•
•
•
•

Normativ
lakásfenntartási
támogatás
Normativ ápolási díj
Egyéb ápolási díj
Pénzbeli átmeneti segély
Közgyógyellátás
Temetési segély
Normativ rendszeres gyermekvédelmi támogatás

Ezekben a segélynemekben vagy a jegyző, vagy a Szociális és Egészségügyi
Bizottság dönt.
Összesen majdnem 42 MFt, ez a tavalyi évben az előző évhez képest több mint 3
MFt–tal kevesebb. Ez a közmunka–programból adódott, melyet idén is szeretnénk
maximálisan kihasználni.
Néhány adat érdekességként az előzőekhez.
Iskolai, óvodai étkezés:
Óvoda: 82 fő
- ebből 60 fő ingyenes
- 50 %-os 15 fő
- teljes árú 7 fő
ERFE Bt–nek kifizetett összeg: 7.263.837,–Ft
Iskola: 130 fő
- ebből 105 fő ingyenes
- 50 %-os 13 fő
- teljes árú 12 fő
ERFE Bt-nek kifizetett összeg: 16.962.890.–Ft
Ezek a számok, ill. feladatok csak töredéke azoknak, hogy milyen sok területen kell
felosztani a költségvetést 1 év alatt.
Nemcsak a kötelező feladatokat látta el a képviselő–testület ebből a költségvetési
összegből. Különböző helyi civil szervezeteket is támogattunk működési céllal,
ilyen a
• Polgárőrség
• Sportkör
• Népdalkör
• Mozgáskorlátozottak helyi csoportja (megjegyzem, majdnem minden
nyugdíjas klubtag tagja a mozgáskorlátozottak csoportjának.)
• Cinege Néptánc csoport
• Volt olyan civil szervezet, melyet azzal támogattunk, hogy részére
biztosítottuk a Faluházat, benne a fűtést és a világítást.
10 civil szervezete van településünknek, ebből hivatalosan adószámmal bejegyzett
6.
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Ezek az előbb említett kiadások, támogatások szerintem nagyon fontosak, ugyanis
gondoskodnunk kell az óvodásokról, biztosítanunk kell gyermekeinknek a
megfelelő színvonalú zavartalan oktatást az iskolában, és az idősekről sem
feledkezhetünk meg.
A Gondozási Központ biztosítja az idősek ellátását, ápolását.
Ebben az intézményben különböző szolgáltatásokat vehetnek igénybe, mellyel
egyre inkább élnek az idősek.
A sportolás, a kultúra, a kikapcsolódás is fontos az ember életében, ezért támogatta
a képviselő–testület a már említett civil szervezeteket.
Most a főbb feladatokról részletesebben
HELYI ADÓK
Amikor az adókról beszélünk, szeretném szintén megemlíteni a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság vizsgálatát:
Egy–két helyi vállalkozó számlái szintén ki lettek emelve, a bizottság részéről hogy
miért onnan vásárolunk, miért fizettünk ezért vagy azért annyit.
Ha elvárjuk a helyi vállalkozóktól, hogy befizessék adóforintjaikat, akkor azt
gondolom, oda–vissza alapon működik a dolog. Nem mindig csak kérni, követelni
kell, hanem ha lehetőség van adni is.
Az adóbevételek nagy részét az iparűzési adó adja, melyet a helyi vállalkozók
fizetnek be árbevételük alapján.
Amikor őket bevonjuk ebbe, mert lehet, hogy valóban vidékről valami esetleg
olcsóbb, akkor megkérdezi e valaki például:
Miből ajánlott fel a MOB–Épszer Kft. több 100.000,–Ft–ot a sportöltözőbe vizes
tartály megvásárlására, vagy miért végzett pótmunkát az Egészségháznál, amiért
nem kért egy fillért sem, vagy miért készítette el ingyen a hivatal előtti járdát. De
ugyanígy megemlíthetném a Bali és Társa Bt–t, az Erfe Bt–t, a Zsemberi Bt–t,
Molnár Mihályt, Tóth Károlyt és még sorolhatnám. Elnézést kérek azoktól, akiket
nem említettem.
2010–ben azt kell mondanom javult az adófizetési morál. Bár ennek ellenére még
mindig sokan nem teljesítik befizetési kötelezettségüket. Nagyon sokan úgy
gondolják, akkor és oly módon fizetik be a helyi adót, amikor kedve illetve
lehetősége van, vagy ha már a végrehajtó kopogtat. Sajnos ez a gondolkodás nem
helyes, nem igazán helyénvaló.
Hiszen a befizetett adókból biztosítjuk a pályázatokhoz szükséges önerőt, pótoljuk
az iskola, óvoda stb. működéséhez szükséges normatív támogatást.
Nagyon egyszerű a képlet: ha nincs rendes adófizetés nincs önerő a pályázatokhoz,
nem tudjuk kifizetni a közüzemi számlákat, étkezés–kiegészítést stb.
Az alábbi adók tartoznak közvetlen az önkormányzathoz:
Az iparűzési adó mértéke 2010–ben 1,5 %, törvényi lehetőség 2 %, ez 2011–ben 1,
8 %-ra módosult, a módosulás mértéke 0,3 %.
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A vállalkozók kommunális adója 2011. január 1–jével megszűnt.
Ide tartozik még a magánszemélyek kommunális adója, mely 2010–ben nálunk
3000,–Ft volt, a törvényi lehetőség 15.599,– Ft, és ez 2011–től 5000,–Ft–ra
módosul, tehát 2000,– Ft–tal emelkedett évi szinten.
A gépjárműadó központilag van meghatározva. A kormány törekvése, hogy minden
egyes önkormányzat a saját szintjén gondoskodjon önmagáról, használja ki az
adóbevételekből az összes lehetőségét. Szintén összehasonlító adat: sokan felrótták,
hogy miért kell adót emelni. Az adóemelésről és annak módosításáról a képviselő–
testület dönt, ezt nyílt testületi ülésen minősített többséggel fogadja el a testület,
legalább 4 képviselőre volt szükség ezeknek a rendeleteknek a módosításához.
Valóban föltehetjük a kérdést, hogy miért módosította a testület az adónemek
összegét, miközben a környéken nem emeltek, csak Ópusztaszeren, de ott
ugyanilyen mértékű módosításokat eszközöltek.
Egy-két összehasonlító adat. Valóban Csanyteleken évek óta ugyanannyi a
magánszemélyek kommunális adója – 8000,–Ft/ingatlan. Valóban Kisteleken
ugyanannyi az iparűzési adó mértéke – a maximum 2 %. Valóban Kübekházán
évek óta nem emeltek kommunális adót – ennek mértéke ott 6000,–Ft. Ahhoz, hogy
maximálisan ki tudjuk használni lehetőségeinket, szükség volt ezeknek a
módosítására. Ugyanis az önkormányzat már 1999. és 2002. óta élhetett volna
ezekkel a lehetőségekkel. Amennyiben egy előre meghatározott és előre
megtervezett adópolitikát folytatott volna az előző esztendőkben, talán az
önkormányzat jobb anyagi helyzetben lenne.
OKTATÁS
Az oktatást 2008 őszétől társulásos formában látjuk el, mind az iskolában, mind az
óvodában. Mondják, a puding próbája az evés. 2 és fél év van mögöttünk, ha a
tanévet vizsgáljuk, ami elegendő ahhoz, hogy bátran kijelentsem, jól döntöttünk.
Plusz normatív támogatást kapunk, melyhez kevesebb önerőt kell biztosítani. Ezek
a plusz normatívák
több MFt megtakarítást jelentenek településünknek. A tavalyi évben a társulás
miatt 37 MFt befizetésére voltunk kötelezettek, ugyanis ennyi volt a különbözete a
központi normatív támogatás és az éves működés költségének. Az
önkormányzatunkra ez a teher erőn felüli vállalást jelentett az elmúlt évben, mely
azt eredményezte, hogy Kistelek felé hátralékunk van. A hátralék csökkentésének
megoldásán fél éve tanakodik a képviselő–testület, míg végül az előző héten
döntött a testület. Kivételesen egyhangúlag határozott a hét főből álló képviselő–
testület az önkormányzat tulajdonában lévő 8 hektárnyi földterület eladásáról és a
meglévő területek bérbeadásáról, amely elegendő ahhoz, hogy a hátralékunkat
Kistelek felé befizessük. Ugyanis, ha ezt nem tesszük meg, megkérdőjeleződik az
iskola, óvoda működése, az ott dolgozók bére. Ez több mint 250 családot érintene.
Amennyiben nem társultunk volna, úgy nem 37 MFt–tal kellett volna pótolnunk a
működési költségeket, hanem még plusz 13 MFt–tal. Sajnos ebben az évben a
normatívák csökkenése miatt emelkedik a befizetés összege, és mivel költségvetés
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tervezése előtt vagyunk, csak egy tájékoztató adatot tudok Önöknek
mondani. Ez meghaladja a 44 MFt–ot. Ebben a helyzetben nagyon komolyan el
kell gondolkodni, hogyan tovább.
Ennek ellenére büszke vagyok arra, hogy megőriztük az állásokat, sőt a
közmunkaprogramnak köszönhetően 1 portást is tudunk alkalmazni, igaz átmeneti
időszakra. Megvalósult a szakos ellátottság, ami azt jelenti, hogy a felső tagozatban
minden szaktantárgyat szakos tanár oktat. Ezáltal sokkal egyenlőbb feltételek
valósulnak meg egy városi iskolához viszonyítva.
Az óvodában továbbra is egy pályázatnak köszönhetően 2 anyanyelvi (cigány)
dajka foglalkoztatását tudjuk megoldani.
Nagyon sok pályázati lehetőséget lehet lehívni a társulás miatt, melyre, ha önállóan
látnánk el a feladatot, nem nyílna lehetőségünk.
IPR pályázat: 2.126.020,– Ft (dologi kiadás, amely gyerekeknek eszközöket,
kirándulást, pedagógusoknak továbbképzést jelent), 2.366.000,– Ft (személyi
kifizetés)
Informatikai pályázat: 360.000,– Ft ( 2 db komplett számítógép)
TÁMOP 3.3.2 pályázat: 480.000,– Ft értékben rajz és íróeszközöket biztosított 4
tanterem teljes berendezésére, a régi bútorok kiselejtezésre kerültek. Pénzben nem
kifejezhető része a pályázatnak a gyógypedagógus, szociális munkás jelenléte az
iskolában, felvételi előkészítőre hordják a gyerekeket, 3H–s középiskolás tanulók
bérletének megtérítése is lehetőség nyílt.
2011–ben folytatódó vagy induló pályázatok, melynek aktív részesei vagyunk:
TÁMOP 3.3.7 pályázat: életvitel és angol szakkör 850.000,– Ft értékben
Okoskocka fejlesztő játék, DVD lejátszó, vetítővászon, tábla, fényképezőgép,
digitális tananyagra nyertünk támogatás.
Pszichológus heti 7 órában, két tanáros modell megvalósítása heti 11 órában,
múzeumpedagógiai órák, drámaszakkör

Gyerekesély pályázat: 40 órás gyógypedagógiai asszisztens 2010. december 01–től,
a programok most vannak kialakulóban, sok szabadidős tevékenységet terveznek.
Társulásos formában nemcsak a közoktatást látjuk el, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást, családsegítő, gyermekjóléti szolgálatot, a támogatószolgálatot és
tavaly óta a kedvezőbb normatíva igénylés miatt a házi segítségnyújtást is
társulásban látjuk el.

13

EGÉSZSÉGÜGY
2010. szeptember 1-jével az I. sz. orvosi rendelő praxisjoga megoldódott oly
módon, hogy a háziorvosi teendőket dr. Herczeg Lajos látja el. A rendelési időt
gondolom, azóta már mindenki megszokta.
KÖZBIZTONSÁG
Az önkormányzatnak nagyon jó a kapcsolata a Kisteleki Rendőrkapitánysággal, Dr.
Frank Antal őrnaggyal, őrsparancsnokunkkal Tóth Zoltán őrnagygyal, 2 fő KMBsünk van, akik sajnos a létszámhiány miatt nem mindig a községben teljesítenek
szolgálatot. A Kapitány Úrral többször volt alkalmam tárgyalni, és beszélgetéseink
során arra kértem, ha módjában áll, fokozottabb rendőri jelenlétet biztosítson
községünkben.
Pályázat útján 2010. december 31-ig 2 fő településőrre nyílt lehetőség. A
Munkaügyi Központ segítségével ebben az évben szintén életre szeretném hívni a
településőröket, akiknek a jelenlétét a közbiztonság miatt nagyon fontosnak tartok.
Úgy néz ki, hogy ezt ebben az évben meg is tudjuk valósítani.
Polgárőr csoport is működik községünkben. Minden rendezvényen részt vesznek,
biztosítják a helyszínt, felvonulási útvonalat, igény szerint családi rendezvényeken
is részt vesznek. Jó a kapcsolatuk a Kisteleki Rendőrkapitánysággal.
Mielőtt rátérnék a környezetvédelemre az utakkal kapcsolatban néhány gondolat.
Sajnos több belterületi utunk állapotában jelentős minőségi romlás következett be,
melyet vagy a rossz kivitelezés vagy a nem megfelelő műszaki tartalom okozott.
Néhol az aszfalt vastagsága 1-2 cm.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Több környezetvédelmi törekvése van a Képviselő-testületnek.
A nyílt csapadékvíz elvezető rendszer I. ütemét 2009. november 30-án adtuk át.
2010-ben a szélsőséges időjárási viszonyok miatt dupla mennyiségű csapadék esett.
Ez azt jelenti, hogy térségünkben éves szinten kb. 500 mm csapadék esik általában,
ez a tavalyi évben azonban meghaladta az 1200 mm-t, két évre elegendő csapadék
esett az elmúlt évben. Ennek a rendszernek köszönhetően nagyon sok helyről
rengeteg vizet tudtunk kiszivattyúzni, mellyel elkerültük a tragédiákat. Fontos,
hogy vízelvezető rendszerről beszélünk, nem pedig szikkasztóról és gyűjtőről. Az
idén májusig elkészül a csapadékvíz elvezető rendszer II. üteme, mely érinti a
Kossuth – Május 1. – Ady E. – Petőfi – Tiszai – Csanyteleki és Köztársaság
utcákat. Természetesen a község egész belterületén szeretnénk
megvalósítani a nyílt csapadékvíz elvezető rendszert, ezért ha lehetőség lesz rá, a
III. ütemre is szeretnénk pályázni, ami a Mária-telepet érinti. A II. ütem
elkészültével minden egyes gócpontot tudunk kezelni, a rendszer akkor működik
tökéletesen, ha 100 %-os kiépítettségről beszélünk. Kijelenthetem, hogy az
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önkormányzat 2010-ben megoldotta a belvíz gondokat, az ingatlanokban és
magántulajdonokban minimális anyagi kár keletkezett. Ez alól kivétel a Kossuth u.
3. sz. alatti ingatlan, amelyet az építésügyi hatóság bontásra kötelezett, és a tegnapi
nap folyamán bontották le.
Környezetvédelmi beruházás és a szennyvízcsatorna hálózat, valamint az ehhez
tartozó tisztítómű megépítése, mely nem kis feladatot ró az önkormányzatra. Ennek
részletes ismertetését a pályázat előrehaladását, és hogy tulajdonképpen hol tart az
előkészítés, Orbán Gábor, a projekt menedzsmentet–vezető szakember fogja a
későbbiekben ismertetni Önökkel. Ehhez tartozik és nagyon fontos, hogy a Baksi
Víziközmű Társulat immár önállóan működik, a hivatalban megtalálható az
ügyintéző, aki készségesen áll az Önök rendelkezésére. Annyit szeretnék
megjegyezni, hogy 2015–ig a 2000 fő feletti településeknek kötelező megoldani a
szennyvíz–elvezetését. Felhívom a még szerződéssel nem rendelkező háztartások
figyelmét, hogy mielőbb keressék meg Miksi Éva ügyintéző a Hivatalban
szerződéskötés céljából.
SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Környezetvédelemhez tartozik még a szilárd hulladékszállítás, mely 2005. február
1–jétől szegedi fennhatóság alá került.
2008 óta működik a hulladékudvar, ahová nyitvatartási időben minden baksi lakos
szelektíven 1 m3 szemetet vihet naponta.
Konzorciummal együttműködve beadásra került a régi szeméttelep rekultivációja,
mely több száz MFt–ba kerül. Ez az önkormányzatnak teljesen költségmentes, mert
100 % –os támogatottsága van a beadott pályázatnak.
A munkálatok előreláthatóan 2011–ben elkezdődnek.
IVÓVÍZJAVÍTÁS
11 településsel közösen létrehoztunk egy társulást, melynek kizárólagos joga a
pályázat benyújtása. Ez tartalmaz arzénmentesítést, ammónium–ion mentesítést és
vasmentesítést, valamint a beruházási összeg 35%–áig hálózati rekonstrukciót. Ez a
pályázat ránk vonatkozó összege több mint 170 MFt, melyhez 15% önerőt kell
biztosítani. A legutóbbi információk szerint az állam 90%–kal támogatja az önerőt,
így az önkormányzatnak mindössze 1,5 MF Ft–ba került ez a beruházás.
Lehetőség lesz a beruházás után részben vagy szakaszosan lezárni az utcákat,
ezáltal csak a meghibásodás helyén kell ivóvíz-hiánnyal számolni.
2010–ben a glóbusz teljes belső felújítása megtörtént, ami 1,5 MFt–ba került. A
felújítás alatt folyamatosan gondoskodtunk az ivóvízellátásról hidroforok
segítségével. A beruházás összegének felét az üzemeltető átvállalta.
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PÁLYÁZATOK
A község önkormányzata számára mára egyértelművé vált, hogy fejlesztéseinket
kizárólag pályázati úton tudjuk finanszírozni. A forrásteremtés eszközévé
egyértelműen a pályázatírás és a pályázati programok végrehajtása vált. Erre az
önkormányzatunk a legmegfelelőbb időben különböző módszerekkel készült fel.
Vannak olyan pályázataink, amelyekhez külső pályázatíró céget bízunk meg, és
vannak olyanok is, amelyeket saját köztisztviselőink igyekeznek megírni,
lebonyolítani, mellyel sok millió Ft-ot tudunk megtakarítani. Ugyanis nem kell
sikerdíjat ebben az esetben fizetni.
A pályázatok nagy kihívás elé állítják az önkormányzatot, annak alkalmazottaitól
komoly és összehangolt munkát igényelnek, melyeket igyekeznek képességeinkhez
mérten a legjobban teljesíteni.

Elszámolt, sikeresen
lezárt projekt.
A Családi Napközi
felújítása megtörtént.
2010. október 1-jén
kezdte meg
működését.
Elszámolt, sikeresen
lezárt projekt.
A pályázó Baks
TIOP 1.1.1-07/1
Község
Önkormányzata volt, a
projektgazda a TKIKI
lett.
Szerződéskötés
megtörtént.
Elkészült a 2. forduló
beadásához szükséges
Köztes Részletes
Megvalósíthatósági
Tanulmány és a
Költséghaszonelemzés.

Baks Község
Önkormányzata

KKTTT

Baks Község
Önkormányzata

TKIKI

Baks Község
Önkormányzata

Baks Község
Önkormányzata

EMVA vidéki rendezvény,
falunapok szervezése

Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése és családi napközik
kialakítása a Kisteleki kistérségben
(EU)

V. Baksi Bográcsos Főzőfesztivál
2009. évi megrendezése

„Zöld út a tudáshoz”
TIOP 1.1.1-07/1
A pedagógiai módszertani reformot
támogató infrastruktúra fejlesztése

Baks belterületi csapadék- és belvíz
elvezetés II. ütem

Baks község szennyvízcsatornázása
és szennyvízkezelése (1. ford.)

KEOP-7.1.2.0.-20080247

DAOP-5.2.1/A-092009-0004

Csongrád Megye
Önkormányzataiért
Alapítvány

DAOP 4.1.3/A

-

TPEA/2009

Elszámolt, sikeresen
lezárt projekt.

Baks Község
Önkormányzata

Az önkormányzat intézményeinek
energetikai átalakítására vonatkozó
tanulmány elkészíttetése (CSM
Önk.)

DAOP-5.2.1/A-20080010

Kódszám

Kifizetési kérelmek
benyújtása
folyamatban.

Megjegyzés

Baks Község
Önkormányzata

Pályázó

Baks belterületi csapadék- és belvíz
elvezetés I. ütem (EU)

2009. és 2010. évi pályázatok
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Iskolai
informatikai
eszközök.
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Támogatás
(%)

-

15
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0

5
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(ÁFA)

20

10

Önerő
(%)

-

42 840 000

72 000 000

75 000

5 066 741

500 000

1 920 000

78 079 870

Támogatás
(Ft.)

-

7 560 000

8 000 000

0

256 052

125 000

480 000

8 675 542

Önerő
(Ft.)

-

50 400 000

80 000 000

75 000

5 322 793

625 000

2 400 000

86 755 412

Összesen
(Ft.)

ÖSSZESEN:

590 422 ft önerő marad.

Mária telepi utak
önerejének 75%-a.

Baks Község
Önkormányzata

EU Önerő Alap (Mária telepi utak)

-

Tájház, falukemence,
2076883626.sz.
Tűzoltómúzeum.
Homokhátság
Vidékfejlesztési
Egyesület Bíráló
Bizottsága és az MVH
Igazgatója által
jóváhagyott projekt.

DAOP-4.2.1/B-092010-0008

Baks Község
Önkormányzata

TKIKI

Baksi óvoda és iskola felújítása,
korszerűsítése I. ütem

DAOP-3.1.1/D-2010003

Régisági Házak létrehozása Bakson

Baks Község
Önkormányzata

Szilárd burkolatú utak kialakítása
Mária-telepen I. ütem

-

Homokhátság
2076882999.sz.
Vidékfejlesztési
Egyesület Bíráló
Bizottsága és az MVH
Igazgatója által
jóváhagyott projekt.

Szerződéskötés előtt
állunk. Várhatóan
november 6-ig
megkötjük.
Szerződéskötés
megtörtént.

Baks Község
Önkormányzata

EU Önerő Alap (Csapadékvíz I.
ütem)

EMVA - A vidéki
örökség megőrzése

XV. Baksi Falunapok megrendezése: Baks Község
Önkormányzata
"Víg-a-dalom a Szőlőben"

Befejezett projekt,
elszámolás előtt
állunk.
Csapadékvíz önerő
60%-a.

Baks Község
Önkormányzata

A községháza külső felújítása
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75
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326 304 071

1 771 266

12 106 720

613 280

55 898 989

44 872 062

5 205 325

10 560 143

36 220 371

0

3 026 680

153 320

2 942 053

2 361 688

0

2 640 036

362 524 442

1 771 266

15 133 400

766 600

58 841 042

47 233 750

0

13 200 179

ÖSSZESEN:

Sikeres elbírálás esetén várhatóan
735 513 ft önerő marad.

Óvoda, iskola
önerejének 75%-a.

-

2065999727 sz.

Baksi Horgász
Elbírálás alatt.
Egyesület, Baksért
Hagyományőrző és
Szabadidős
Egyesület és Baks
Község
Önkormányzata

Bárka Szálló létrehozása és
működtetése Bakson

EU Önerő Alap (Óvoda, iskola 75%) TIT

2066000709 sz.

Elbírálás alatt.

Baks Község
Önkormányzata

Faluközpont rehabilitáció Bakson

KEOP-7.3.1.2/092010-0025

Kódszám

Elutasított, majd
átdolgozást követően
ismételten benyújtott
pályázat. Jelenleg
elbírálás alatt.

Megjegyzés

Baks Község
Önkormányzata

Pályázó

A baksi Ős-Dong-ér vizes
élőhelyének védelme és
helyreállítása (1. ford.)

Elbírálás alatt álló pályázatok
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Támogatás
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15

Önerő
(%)

49 117 242

2 206 540

22 917 600

11 328 102

12 665 000

Támogatás
(Ft.)

10 796 425

0

5 729 400

2 832 025

2 235 000

Önerő
(Ft.)

59 913 667

2 206 540

28 647 000

14 160 127

14 900 000

Összesen
(Ft.)

Kompetenciaalapú oktatás
bevezetése és fejlesztése a
Térségi Közös Igazgatású
Közoktatási Intézmény
tagjainál.
1 fő továbbképzése Bakson.

Inklúziót támogató
Pedagógiai Szakszolgálat
hálózatának kiépítése

Esélyegyenlőségi programok
megvalósítása a Kisteleki
Kistérségben a Térségi
Intézményi Társulás
közoktatási intézményeiben

TIT

TKIKI

TIT

TIT

Baks,
Csengele,
Kistelek,
Pusztaszer
konzorcium

Pedagógusképzések megvalósítása a
Térségi Intézményi Társulás
közoktatási intézményében

Minőségi oktatás támogatása, valamint
az egész életen át tartó tanulás
elősegítése a kultúra eszközeivel az
LHH kistérségek esélyegyenlősége
érdekében Kistelek

Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatása

Autóbuszforduló építése Mária telepen

Összesen (Ft)

Szociális munkás hallgatók
baksi terepgyakorlata.

KKTTT

DAOP3.2.1A2009

TÁMOP
3.3.2-08/2

TÁMOP
3.3.7-09/1

TÁMOP3.1.5-09/A2

TÁMOP3.3.7-09/1

DAOP4.1.3/A

Gyermekjóléti Szolgálat a
Settlement háznál.

KKTTT

Szociális alapellátások és gyermekjóléti
szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése
a Kisteleki Kistérségben
Szociális szakemberek
kompetenciájának fejlesztése,
megerősítése, a Kisteleki Kistérségben
megújuló szolgáltatásfejlesztési
koncepció tükrében
Minőségi oktatás támogatása, valamint
az egész életen át tartó tanulás
elősegítése a kultúra eszközeivel az
LHH kistérségek esélyegyenlősége
érdekében

Kódszám

GYEP. Bakson megvalósuló TÁMOPfő kötelező eleme: Settlement 5.2.3.
I. ütem.

Megjegyzés

KKTTT

Pályázó

Integrált helyi programok a
gyermekszegénység
csökkentésére

Kistérségi szinten benyújtott pályázatok
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A pályázatok lebonyolítása, a projektek menedzselése az önkormányzat és annak
alkalmazottainak feladata.
Folyamatban lévő pályázatainkra majd 35 MFt önerőt kell ebben az évben biztosítani.
A tervezési díjakat és a hatósági költségeket is előre kell az önkormányzatnak
finanszírozni, mely szintén több MFt–os költségre rúghat. Egy olyan pályázat mellett
sem szeretnénk elmenni, amely biztosítaná a falu fejlődését, élhetőbb Baksot tenne
lehetővé.
TEMPLOM
A 2010. év bizonyára mindenki számára nagyon emlékezetes lesz nemcsak a
választások miatt, hanem egy 63 éves álom valóra válása miatt is. Hiszen egy jó
emberöltőt kellett várni, míg dr. Kiss–Rigó László püspök úr jóvoltából felépült
kevesebb mint másfél év alatt a Jézus Szíve Római Katolikus Templom. Ezzel együtt
egy új plébánosa is lett községünknek Antal Imre személyében, aki eddig hűen
szolgálta a baksi egyházközség érdekeit.
Sajnos a templom építése illetve az átadása sem kerülhette el az intrikákat, kritikákat.
Úgy gondolom, és még nagyon sokan vagyunk, akik ugyanígy gondolkodnak, hogy a
templom átadási és felszentelési ünnepsége méltó körülmények között kellett, hogy
lezajlódjon. A Püspök Úr és jómagam is erre törekedtünk, amikor Csongrád megye
prominens személyiségeit és Baks Község vezetőit ünnepségre invitáltuk. Ez az
ünnepség természetesen plusz költséggel járt a településnek, amely csak a 2010.
évben jelentkezett. Hiszen egy település életében nem minden nap adódik új templom
építése és szentelése. A meghívott személyeket étellel–itallal láttuk el, és minden
egyes meghívott vendéget emléktárggyal ajándékoztunk meg. Persze felróható, hogy
miért nem takarékoskodtunk jobban, miért kellett költeni a Püspök Úr ajándékára,
miért kellett venni több mint 100 üveg bort, és miért kellett papírtáskát emblémázni?
Azt gondolom, hogy ezek az összegek eltörpülnek amellett a nagylelkű felajánlás
mellett, melyet a Püspök Úr tett, miszerint teljes egészében átvállalta az építés
költségeit. Ugyanis az önkormányzat ezen felajánlás ellenében vállalta a külső terület
rendbetételét, ami mint kiderült, több mint 1 MFt volt. A Püspök Úr nagylelkűsége itt
is megmutatkozott, mert ebből az összegből 1 MFt–ot vállalt át, tehát
önkormányzatunknak még ezt az összeget sem kellett kifizetni.
Az előző polgármester és az előző püspök megállapodása alapján ugyanannyit kellett
volna az önkormányzatnak hozzátenni, amennyit az egyház felajánl. Ha az
önkormányzatnak jelen esetben gondot okoz pár millió forint kifizetése, akkor vajon
az 50 MFt–ot honnan teremtette volna elő? Azt gondolom, hogy az 50 MFt mellett
eltörpül az a pár százezer forint, amelyet azóta a templomra költöttünk. Legyen az
virágosítás, vagy a ministráns ruhák textil anyagának megvásárlása. Mindezek
ellenére örülök, hogy olyan településen élek, ahol egy új templom születésének
részese lehettem és még nagyon sokan a településen így gondolják. Természetesen a
Püspök Úr további támogatásáról, közös tervekről biztosított.
Tisztelt Jelenlevők, Kedves Baksiak!
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A várható nehézségek ellenére is optimista vagyok.
Bízom abban, hogy jól átgondolt döntések születnek a község fejlődése érdekében,
kihasználjuk a lehetőségeket, hatékonyan tudjuk működtetni intézményeinket,
fejlesztéseket tudunk végrehajtani, mert ezeknek most van itt az ideje. Egy
fejlődőképes, megújulásra vágyó és megújulni tudó község lakói lehetünk a
közeljövőben.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Átadom a szót Orbán Gábor projektmenedzsernek,
aki a település szennyvízprojektjét koordinálja.
Orbán Gábor: 2008–ban készítettük el a pályázatot az önkormányzat részére, melyre
85%–os támogatást biztosított az irányító hatóság. A II. forduló benyújtására csak a
sikeres I. forduló lezárását követően kerülhet sor. Sajnos a helyi lakosság jelentős
hányada nem fizeti a lakás–előtakarék pénztári kötelezettségét, mely a II. fordulós
pályázat benyújtását veszélyezteti. 2013. december 31–ig az egész településen
megvalósulhat a beruházás, és 2014. január 1–jétől használhatja a település. A tervek
szerint 360–Ft/ m3 lesz a szolgáltatás díja. A pályázat sikerességét a helyi lakosság a
Baksi Viziközmű Társulata való belépéssel, és a hozzájárulások fizetésével tudja
támogatni. Kérem Önöket, tegyenek meg mindent a sikeres megvalósítás érdekében.
Lépné Soós Anita: 2011–ben megépül a Közösségi ház a Mária telepen, mely
kibővíti a szociális hálót, tavasszal megindulnak a programok.
Kovács Gábor: Be lettek csapva azok az emberek, akik első körben kötöttek lakás–
előtakarékossági szerződést a szennyvíz beruházáshoz. Ha eladjuk az önkormányzati
földeket és Kisteleket kifizetjük, utána mit fogunk eladni? Javaslom, hogy minden
önkormányzati szerződés legyen feltéve a honlapra.
Búza Zsolt: A Fundamenta lakáskassza minden háztartás számára megfelelő
lehetőséget biztosít az élőtakarékosságra, és arra, hogy a pályázati önerő a lakossági
befizetésekből rendelkezésre álljon. A földek értékesítéséről már fél éve folyik a vita
a testületben, de szükség törvényt bont, ezért az önkormányzati forgalomképes
szántóföldjeinket tudjuk értékesíteni tartozásunk kiegyenlítésére. Csak annyi földet
adunk el, amennyi a tartozásunk rendezéséhez szükséges.
Somogyiné Utasy Ibolya: A szeméttelep rekultivációja ugye nem szünteti meg a
szeméttelepet?
Búza Zsolt: Semmi esetre sem lesz bezárva, mert a hulladékudvar működik a
hulladék gyűjtésére, a régi szeméttelep pedig ártalmatlanítva lesz, és az ott
felgyülemlett hulladékot Szegedre szállítják.
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Mivel egyéb kérdés, hozzászólás
közmeghallgatást bezárja.
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