Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. december 18.
napján megtartott nyilvános soros testületi üléséről
Jelen voltak:
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Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Dr. Orosz Éva
Dr. Elekes Petra

polgármester
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képviselő
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Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó
Mihályné Tóth Margit

képviselő
képviselő

Meghívottak: Tóth Zoltán
Somogyiné Utasy Ibolya
Kovács Krisztián
Kátai-Benedek József
Herpai Mihály

őrsparancsnok
intézményvezető
ÖNO vezető
bizottsági elnök
Horgászegyesület elnöke

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 módosítására és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb
napirend tárgyalására vonatkozó javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
201/2013. (XII. 18.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat a módosításokkal tárgyalási alapul
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
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I.

napirendi pont: Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Búza Zsolt polgármester: Átadnám a szót a jegyző asszonynak.
Dr. Elekes Petra jegyző: Az írásos anyagot nem tudtuk kiküldeni, mert a határidő
nagyon szűkös volt, az előterjesztést viszont a tisztelt képviselők megkapták.
Korábban már döntöttünk a Bursa pályázatról ezt a döntés kell most
kiegészítenünk, egészen pontosan azt, hogy mit takar a támogatói döntés. Azt
szeretném javasolni, hogy a határozati javaslatnak megfelelően hozza meg a
testület a támogatói döntést.
Búza Zsolt polgármester: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e kérdés? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom az első határozati javaslatot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
202/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete Olajos
Renáta a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Karának Biológia alapszakos hallgatója BURSA
HUNGARICA
2014.
Felsőoktatási
„A”
típusú
önkormányzati ösztöndíj pályázatát elfogadja és ennek
megfelelően részére a család szociális helyzetére tekintettel –
10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félévre) havi
3.000 forint összegű önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport
előadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás
átutalásáról.
Erről értesítést kapnak:
1. Olajos Renáta 6768 Baks, Fő utca 94/a.
2. Búza Zsolt polgármester
3. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
4. Ormándiné Kócsó Anikó gazd. ea.
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Búza Zsolt polgármester: Kérem a képviselőket, hogy szavazzunk a második
határozati javaslatról.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
203/2013. (XII. 18.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete Rostás
József az Eötvös József Főiskola Műszaki és
Közgazdaságtudományi Karának Építőmérnöki alapszakos
hallgatója BURSA HUNGARICA 2014. Felsőoktatási „A”
típusú önkormányzati ösztöndíj pályázatát elfogadja és ennek
megfelelően részére + a család szociális helyzetére tekintettel
– 10 hónapra (két egymást követő tanulmányi félévre) havi
3.000 forint összegű önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport
előadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás
átutalásáról.
Erről értesítést kapnak:
1. Rostás József 6768 Baks, Fő utca 122.
2. Búza Zsolt polgármester
3. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
4. Ormándiné Kócsó Anikó gazd. ea.

II. Napirendi Pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta, egy-két
momentumot szeretnék belőle kiemelni. Elfogadta a testület a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, majd a Baksi Falufejlesztő Nonpofit Kft. ügyvezető
igazgatói állásra írt ki pályázatot, melyre nagyon sok pályázat érkezett már eddig
is. Elfogadta a képviselő-testület a III. negyedévi költségvetési beszámolót. Még
egy dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy 2006 óta a Képviselő-testület
azon dolgozott, hogy hogyan tudja megvalósítani a szennyvízelvezetést és
tisztítást. Végre van egy kivitelezőnk, a szerződés aláírása és a terület átadása is
megtörtént. Jelenleg feltárásokat végeznek, melyben azt ellenőrzik, hogy a kapott
dokumentációnak megfelelően vannak-e lefektetve a közművek. Ennyivel
szerettem volna kiegészíteni a polgármesteri beszámolómat.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
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javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
204/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete
megtárgyalta Búza Zsolt polgármester beszámolóját a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
tett fontosabb intézkedésekről.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző

III. Napirendi Pont:
2014. évi I. félévi munkaterv meghatározása
Búza Zsolt polgármester: Minden év decemberében el kell fogadni a Képviselőtestületnek a következő évre vonatkozó munkatervet. Átadnám a szót a jegyző
asszonynak.
Dr. Elekes Petra jegyző: Van-e valakinek bárminemű hozzászólása vagy
módosítási javaslata az írásos anyaghoz? Munkatervet meghatároztuk, az előző évi
mintákat vettük alapul, a felesleges dolgokat megpróbáltam kiiktatni. Nyilvánvaló,
hogy van lehetőség ezt bármikor módosítani. A közmeghallgatás január 29-én a
testületi ülést követően lenne.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
205/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.
évi I. félévi munkatervét elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
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IV. Napirendi Pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Ismételten átadnám a szót a jegyző asszonynak.
Dr. Elekes Petra jegyző: Kezdeném azzal, hogy a belső ellenőrzéssel kapcsolatos
dokumentumokat kellene elfogadni. Minden benne van az előterjesztésben
csatoltunk minden dokumentumot. Nem szeretnék ehhez különösebben
hozzászólni.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
206/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a 2014. évre vonatkozóan Baks
Községi Önkormányzat ellenőrzési programját, a belső
ellenőrzés stratégiai tervét a 2013-2016 évre, valamint Baks
Községi 2014. évi Ellenőrzési terv időrendi táblázatát.

Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
3. Juhász Lejla- belső ellenőr
4. Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez.

Dr. Elekes Petra jegyző: A következő előterjesztés a szociális rendeletünk
módosítása. A rendeletmódosítást az teszi indokolttá, hogy január elsejétől az
átmeneti segély, a temetési segély, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
megszűnik, mint önálló ellátási forma és egy önkormányzati segéllyé olvad össze,
amit a rendeletben is módosítani kell, ezért kell megalkotni az új szociális
rendeletet. Valamint egy olyan változtatás történt még, hogy a méltányossági
közgyógyellátást jegyzői hatáskörből képviselő-testületi hatáskörbe kerül.
Természetesen a település sajátosságait is figyelembe kell venni, számunkra
kiemelten fontos a szociális ügyek folyamatos, gördülékeny intézése. Tekintettel
arra, hogy a jelenleg is hatályos rendelet 2011-es, mindenképpen célszerű a
hatályosítás.
Búza Zsolt polgármester: Reméljük, hogy a segélyek tekintetében a jövőben már
ehhez mérten fogják majd ezt feladatalapon finanszírozni ezeket a dolgokat.
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Szociális étkezés a másik kérdés amit jövőre nagyon át kell gondolnunk, mert az
önkormányzat anyagi helyzetéhez viszonyítva rettentő sokat kell hozzáadnunk,
amelyet az állami finanszírozás nem fedez. Mérlegelnünk kell, mindenképpen a
többség érdekeit kell szem előtt tartani.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális ellátásokról
Dr. Elekes Petra jegyző: Következő előterjesztés a Kéményseprő-ipari
közszolgáltatással kapcsolatos. Szeged Megyei Jogú Városon keresztül láttuk el
eddig ezt a szolgáltatást. Most visszavesszük a feladatot és saját hatáskörben
biztosítjuk a továbbiakban. Nem érinti a szolgáltatót, ugyanúgy a szegedi
kéményseprőkön keresztül látjuk el a szolgáltatást. Ami indokolja a
rendeletmódosítást, az a rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényi rendelkezés, ami
érinti ezt a díjat is. A törvény előírásainak megfelelően a 2012. év december 31-én
érvényben lévő díjak 90%-nak megfelelő összegben kell meghatározni a
szolgáltatás ellenértékét.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 6/2013.(V.29.) módosításáról
Dr. Elekes Petra jegyző: Következő előterjesztés a szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos rendelet. Úgy született meg ez a rendelet, hogy a környező települések
jegyzőivel, polgármestereivel volt egy szakmai fórum, amin a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft szakemberei is részt vettek, velük együtt
került megalkotásra ez a rendelettervezet. A szolgáltatás gyakorlati megvalósulását
a lakosság irányában nem érinti, a módosításokról a lakosságot már tájékoztattuk.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2013. (XII.18.) rendelete
a települési hulladékgazdálkodásról
Dr. Elekes Petra jegyző: Következő előterjesztés a TIOP pályázattal kapcsolatos.
Az eredeti elképzeléstől eltérni kényszerültünk, új megoldást kellett keresni.
Átadom a szót polgármester úrnak.
Búza Zsolt polgármester: Egy előadásnak köszönhetően az antiszegregációs
szakértő javasolta azt, hogy a nyerési intenzitás növelése miatt dolgozzuk át a
pályázatot. Időközben a támogatás összege 200 millió forintról 400 millió forintra
növekedett. Ennek megfelelően átdolgoztuk a pályázatot. Jelenleg 8
ingatlantulajdonossal sikerült megállapodnunk, és ezeken az ingatlanokon
ikerházak fognak felépülni, amennyiben nyertes pályázatunk lesz. Ezzel
kapcsolatban tartottuk lakossági fórumot is. Ezek az ingatlanok az önkormányzat
vagyonát fogják gyarapítani.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom az első határozati javaslatot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
207/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „TIOP 3.2.3.A-13/1 pályázat beadása,
Lakhatási beavatkozási Terv módosítása ” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. Baks Község Önkormányzata támogatja a pályázat
beadását a TIOP 3.2.3.A-13/1 - Lakhatási beruházások
támogatása kódszámú és című pályázati kiírásra.
2. Az önkormányzat a pályázathoz megvalósításához
szükséges költségek bruttó 100%-ára igényel támogatást a
Pályázati kiírás szerint.
3.A pályázati támogatás összege: maximum 400.000.000 Ft.
4.Támogatás mértéke: 100%
5.A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a
pályázattal kapcsolatos dokumentumok előkészítésére,
adminisztrációs teendők ellátására.
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6.A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
program céljainak megvalósítása érdekében szükséges
előszerződések és megállapodások megkötésére.
7.A Képviselő-testület a pályázat benyújtásával egyetért és a
pályázati program megvalósítását támogatja.

Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
3. Harangozóné Pálnok Orsolya- TÁMOP projektmenedzser
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom a második határozati javaslatot is, a Lakhatási
Beavatkozási Tervet.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
208/2013. (XII. 18.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a „TIOP 3.2.3.A-13/1 pályázat beadása,
Lakhatási beavatkozási Terv módosítása ” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
A képviselő testület elfogadja a módosított Lakhatási
Beavatkozási Tervet elfogadja, annak tartalmával egyetért, a
benne foglaltak megvalósulását támogatja.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Elekes Petra - jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-20120013 projektmenedzser
Közérdekű bejelentések, interpellációk:
Búza Zsolt polgármester: Közérdekű bejelentés van-e esetleg?
Kovács Krisztián intézményvezető: Az ellenőrzésről szeretnék pár gondolatot
elmondani. Szeptemberben volt egy Államkincstári ellenőrzésünk a normatíva
felhasználásról. Az ellenőrzés során mindent rendben találtak. A jegyzőkönyv
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alapján 0 Ft eltérést tapasztaltak, a szakmai dokumentációk teljesen hiánytalanul és
jól vannak vezetve. A Csongrád Megyei Kormányhivatal 2012-ben lefolytatott egy
elég komoly ellenőrzést nálunk, és már ott lehetett látni, hogy minden rendben van
a Gondozási Központ működésében. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni.
Köszönjük szépen a támogatást a polgármester úr részéről.
Búza Zsolt polgármester: A képviselő-testülettel mindig kiemelten foglalkozunk
az időseinkkel. Természetesen ha megfelelő pályázati forrást találunk, akkor
szeretnénk bővíteni, felújítani a gondozási központot. Gratulálok és köszönöm a
munkáját a gondozási központ vezetőjének és munkatársainak.
Egy dolgot szeretnék még elmondani. A január 29-ei soros testületi ülést követően
közmeghallgatást tartunk. Az adott évben az elmúlt évről számolunk meg, illetve
az adott év lehetőségeiről. Természetesen ezekről is szó lesz a közmeghallgatáson,
de a fő csapásirány a szennyvízberuházás lesz. Ott lesz a kivitelező, a mérnökök, a
tervezők. Bízom benne, hogy nem csak azok jönnek majd el a közmeghallgatásra,
aki általában el szoktak jönni, hanem azok is, akik eddig azt mondták, hogy itt
sosem lesz szennyvízberuházás.

Dr. Elekes Petra jegyző: Végül bejelentésként pár mondatot szeretnék csak szólni
arra vonatkozóan, hogy megint érkezett a testülethez címezve közérdekű adatok
megismerésére irányuló kérdés. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy
a korábbi adatkéréseknek mindig határidőben eleget tettem. Ami a testületre
vonatkozik, azt most itt továbbítanám, bár van benne olyan kérdés, amit nem tudok
értelmezni. A közbeszerzések és a pályázatok kivitelezésére vonatkozó anyagokat
már kétszer megküldtük. Továbbá minden erőmmel azon fáradozok, hogy itt a
hivatalban a dolgozók munkáját megbecsüljem, mert nem keveset dolgoznak. És itt
most megint egy olyan dologba kezdünk el belefolyni, ami úgy gondolom, hogy
tarthatatlan. Ezúton is szeretném hangsúlyozni, hogy senki nem dolgozik úgy a
hivatalban, hogy ne lenne meg az ahhoz szükséges képesítése, illetve bármilyen
egyéb megfelelő kvalitása.
Búza Zsolt polgármester: Vannak olyan időszakok, amikor olyan
információhalmazt kér tőlünk ez az illető, hogy már néha azon kapja magát a
hivatal, hogy a napi működést akadályozza. Vannak olyan napszakok, amikor a 8
óra munkaidő jelentős részét ezzel kell tölteni, hogy adatokat szolgáltatunk.
Borzasztóan örültem volna, ha ez az illető itt lenne, föltehetné a kérdéseket, hiszen
erre itt lehetőséget kapna rá. Én örülnék neki, ha mindig ellátogatna ide. Eddig
csak gátolta a település mindennapjait. Természetesen vannak olyan jogi
visszaélések, amiket elkövetett. Én azt gondolom, hogy azok a személyek, akik
ellen sérelmet követett el azok éljenek a jog adta lehetőségekkel.
Kovács Gábor képviselő: A Fecsegő. eu .hu honlapján megjelent a
vagyonnyilatkozatunk, én megkerestem a Csongrád Megyei Főügyészséget és
feljelentést tettem ismeretlen tettes ellen személyes adataimmal való visszaélés
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végett.
Búza Zsolt polgármester: Van-e még egyéb közérdekű bejelentenivaló? Ha nincs,
akkor köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Elekes Petra
jegyző

