Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. január 16.
napján megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről.
Jelen voltak:

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

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
képviselő

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:
1/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
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I. napirendi pont:
A Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető személyi kérdése.

Búza Zsolt polgármester: A kiírt hirdetésre szerencsére sok pályázat, megkeresés
érkezett, de ebből csak 7 pályázó felelt meg a kiírásnak, elsősorban a képzettségi
feltételeknek.
1. pályázó: M.Z., szegedi, a végzettsége szerint agrármérnök. Szakokleveles
környezetvédelmi szakember.
2. pályázó: Dr. A. A., jogász, és a MÁV-nál dolgozott.
3. pályázó: T.T., ő is szegedi, a végzettsége szerint közgazdász, eddig a banki
szférában dolgozott.
3. pályázó: L.Z. ő visszalépett, nem tudott eljönni a meghallgatásra.
4. pályázó: H.Cs., aki a végzettségét tekintve sportmenedzser, marketingvezető.
Jelen pillanatban személyszállítással kapcsolatos vállalkozása van.
Természetesen azt szeretnénk, hogy a Kft. profitot termeljen, hiszen jelen
pillanatban az Önkormányzatnak, nincs hitele sem tartozása, de az állami
normatívából megélni nem tudunk. Körbe érdeklődve a környékbeli településeken,
jelen munkakör betöltéséért: nettó 150.000.- ft bérezésre gondoltunk. A jelenlegi
ügyvezető igazgató kb.30.000.-ft-tal keres kevesebbet. Sajnos jelenleg igazából,
nincs mozgatva a Kft. A lehetőségek, amik még a Kft. előtt állnak, még nincsenek
kihasználva. A bejárásról és a munkába járásról is szó volt.
Próbáltam arra ösztönözni a jelölteket, hogy talán saját autóval járjanak.
Volt, aki azt mondta, hogy szeretne plusz cafetériá-t, volt aki szolgálati telefont.
Volt, aki 500.000.ft-ot kért és volt, aki konkrétan 150.000ft –ot mondott és volt,
aki 148.000.ft. nettót kért, de ő mondta az autót, cafetériát és a telefon használatot.
Most fog indulni a csatornázás, szeretnénk ebbe bevonni a Nonprofit kft.-nket.
Emiatt nagyon agilis ügyvezetőre van szükségünk. Az önkormányzatnak is vannak
tervei: -Bárka Szálló, TIOP pályázat, mezőgazdaság, feldolgozás, turizmus,
szociális szövetkezet. El kell gondolkodnunk azon, hogy azonnal választunk
valakit, vagy pedig várunk vele, bővítjük a pályázati kiírást és újra kiírjuk.
Szerintem fiatal, agilis pályakezdőre van szükségünk. Erről természetesen a
képviselőtestület fog dönteni.
Dr. Elekes Petra jegyző: A 20 pályázatból csak azokat utasítottuk el, akik
konkrétan a kritériumoknak abszolút nem feleltek meg. Arra szerettem volna
felhívni a figyelmet, hogy nem csupán mi szelektáltuk ki őket.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mit jelent az, hogy abszolút?
Dr. Elekes Petra jegyző: Nem feleltek meg a kiírásnak, azaz nem volt megfelelő
végzettségük.
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Pályakezdők legyenek vagy agilis, rutinosak?
Ha pályakezdő, akkor baksit tudnák elképzelni. Ismerik a helyi viszonyokat.
Tudták, hogy a közmunkásokkal is kell foglalkozni?
Búza Zsolt polgármester: Természetesen a beszélgetések során elmondtuk.
Dr. Elekes Petra jegyző: Aki vette fáradságot és felvette velünk a kapcsolatot, azt
tárgyilagosan általánosan tájékoztattam.
Búza Zsolt polgármester: Műszaki végzettségű, építő mérnökre van szükségünk,
így a javaslatom, hogy a szakmai gyakorlatot vegyük le, és így írjuk ki újra a
pályázatot.
Meghosszabbítjuk a pályázati kiírást, miszerint nem probléma, ha pályakezdő, de
szakmai gyakorlat előnyt jelent. Véleményem szerint építész mérnöknek kellene
lennie.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Baksi
Falufejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató személyi
kérdésében egyelőre döntést nem hoz, a munkakörre a
pályázatot újra kiírja, azzal a módosítással, hogy feltételként
építész mérnöki végzettséget ír elő, valamint lehetővé teszi a
pályakezdők jelentkezését azzal, hogy az elbírálás során
szakmai gyakorlat előnyt jelent, illetőleg azonos kritériumok
esetén a településhez közelebbi lakóhellyel rendelkező
jelölteket részesíti előnyben.
Elbírálási időszak lezárulta: 2014. 02. 20.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
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II. napirendi pont:
Ficánka Családi Napközi személyi térítési díjáról döntés
Búza Zsolt polgármester: Térjünk rá a második napirendi pontra, átadom a szót
Lépné Soós Anita képviselőnek.
Lépné Soós Anita képviselő: Kisteleki Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
keresett meg, azzal hogy a Bakson működő Ficánka Családi Napközi térítési
díjainak felülvizsgálatáról lenne szó.
Már 2013. áprilisában megküldték az általuk elfogadott térítési díjakat, melynek
összege 1010.-ft. A szülőknek már kiküldték az általuk rendeletben megállapított
térítési díjakat. Jelenleg gyermekenként napi 200.-ft térítési díjat fizetnek a szülők,
azonban így problémaként merül fel, hogy a ténylegesen fizetett, valamint a
rendeletben megállapított térítési díj különbözetet ki állja. Erre vonatkozóan kell
javaslatot tennünk. Hogyan tudjuk finanszírozni a különbözetet. A családokat
lenyilatkoztatták az egy főre jutó havi jövedelem összegéről, mely alapján
kikalkulálták mennyit kellene fizetni az emelt díj eléréséhez. Ez családonként igen
jelentős összeget jelent, 300-600.-ft-ig. Sajnos ezt az itteni családok nem tudják
megoldani, így veszélyezteti a családi napközi fenntartását.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt a különbözetet
átvállalni nem tudja, valamilyen más megoldást kell keresnünk.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mi a javaslatod?
Lépné Soós Anita képviselő: Mivel 2015 augusztusáig tart a pályázat, így az
üzemeltetést nem tudjuk addig átadni, ugyanis eddig javaslatként az egyháznak
történő átadás merült fel. A településen fontos szerepet tölt be a CSANA, fontos az
intézmény megóvása. Sok a pozitív visszajelzés, mindenképpen hiányt pótló
szolgáltatást jelent. De így is 2015-ig működtetnünk kell valahogyan.
Búza Zsolt polgármester: Mi van abban az esetben, ha az Önkormányzat ezt nem
tudja finanszírozni, és a szülők sem tudják finanszírozni?
Dr. Elekes Petra jegyző: Ez azt jelentené, hogy gyakorlatilag bebukna a napközi.
Búza Zsolt polgármester: Ezt mindenképp át kell gondoljuk, hogy felelős döntést
tudjunk hozni. Most vagyunk a költségvetés tervezési szakaszában. Ezt
mindenképpen figyelembe kell venni.
Kovács Gábor képviselő: Javasolnám, hogy a konkrét költségek, számok
ismeretéig várjunk a döntéshozatallal.
Búza Zsolt polgármester: Rendben, javaslom, hogy várjuk meg, amíg konkrét
számokat látunk, valamint természetesen megkezdem a tárgyalásokat az egyházzal.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete
megtárgyalta a Ficánka Családi Napközi térítési díjaival
kapcsolatos felvetést, és a költségvetés számainak
ismeretében megoldást keres az intézmény fenntartásának
lehetőségeire, illetve a további működtetés megoldása
érdekében az egyházzal tárgyalásokat kezdeményez.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3.Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása

III. Napirendi Pont:
Előterjesztések: Szegedi Környezetgazdálkodási
kompenzációjára irányuló pályázat benyújtása.

Kft.

szolgáltatási

díj

Búza Zsolt polgármester: Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. december 20.
napján a közszolgáltatás biztosítása tárgyában pályázat felhívást tett közzé, mely
értelmében a hulladékgazdálkodást biztosító települési önkormányzatok vagy azok
társulása
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás
fejlesztése,
a
hulladékgazdálkodási feladatok kompenzációja, valamint iparfejlesztési célú
programok támogatása érdekében 2014. január 20. napjáig a Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása pályázati programból (továbbiakban: Pályázat)
támogatást igényelhetnek.
Az önkormányzatnak kellene benyújtani a pályázatot, és gyakorlatilag adatokat
kellene szolgáltatnunk.
Annyi módosítást eszközöltünk, hogy kicsit átdolgoztuk a megállapodási
feltételeket.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete
megtárgyalta a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. által
beadni kívánt pályázatot. A pályázathoz hozzájárul,
lehetőség szerint a módosított megállapodásban foglalt
feltételekkel benyújtja.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Szegedi Környezetgazdálkodási Kft.

Előterjesztések: Oláh István László adatszolgáltatási kérelme
Dr. Elekes Petra jegyző: Oláh István László adatszolgáltatási kérelméről lenne
szó. Visszatérő téma, kérném a tisztelt Képviselő-testületet, mivel az adatkérések a
testületnek címezve érkeztek, hozzunk válaszonként határozatot, hogy a
jogszabályi és formai feltételeknek is megfeleljünk.
A közérdekű adatkérésként értelmezhető kérdések alapján pontonként haladva.
1: Személyes adatokkal való visszaélés ügyében, mely során a jogsértés már
megszüntetésre került és ezt a NAIH állásfoglalásában vissza is igazolta részünkre.
Most határozathozatallal ezt megerősítjük.
A képviselő–testület 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete
megtárgyalta Oláh István László panaszos ügyfél által
kifogásolt, személyes adataival való visszaélést a jogsértést
követően haladéktalanul megszüntettük, az adatot tartalmazó
dokumentum azonnali megsemmisítése útján.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)
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Dr. Elekes Petra jegyző: 2: Pályázatról kért információkat ismételten.
Tájékoztattam az ügyfelet, a pályázati anyagok elérhetőségéről (NFÜ, honlap),
valamint külön összeállítottunk részére egy összefoglaló táblázatot a kért adatokkal
kapcsolatban. Továbbá a személyes betekintés lehetősége folyamatosan biztosított.
Pályázati anyagok nyilvánosak, a közzétételi kötelezettségünknek eleget tettünk,
ügyfél számára a betekintést folyamatosan biztosítjuk.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
Oláh István László adatkérését a pályázatokkal kapcsolatban és
megállapította, hogy az adatszolgáltatás megtörtént, a nyilvános
közérdekű adatok hozzáférhetőek, továbbá Ügyfél részére a
személyes betekintés lehetőségét továbbra is biztosítja.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

Dr. Elekes Petra jegyző: 3: Képviselők önéletrajza nem minősül közérdekű
adatnak, arra vonatkozóan a Testület az adatkérést értelmezni nem tudja, adatot
szolgáltatni nem áll módjában.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2014. (I. 16.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László a képviselők önéletrajza
iránt benyújtott közérdekű adat kiadására irányuló kérelmét,
és egyhangúlag úgy határozott, hogy a Képviselők
önéletrajza nem minősül közérdekű adatnak, így az
adatkérést értelmezni nem tudja, adatot szolgáltatni nem áll
módjában.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)
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Dr. Elekes Petra jegyző: 4: Vagyonnyilatkozatok: Ismételten problémaként veti
fel a vagyonnyilatkozatok tartalmi és formai elemeit. Panasszal él a
vagyonnyilatkozatok tartalmát illetően.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (I. 16.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László a képviselők
vagyonnyilatkozataira
irányuló
felvetését.
A
vagyonnyilatkozatok formai és tartalmi követelményeknek
való megfeleléséért a Képviselő-testület tagjai vállalják a
felelősséget, azok a követelményeknek és a valóságnak
megfelelnek, további intézkedéseket nem kívánnak tenni.
Továbbá
felhívják
ügyfél
figyelmét,
hogy
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség a képviselők
szempontjából megválasztásukat követően keletkezik.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

Dr. Elekes Petra jegyző: 5: Rendezvények: Felmerült a rendezvények
engedélyeztetése, megtartásának joga.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2014. (I. 16.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László felvetését az
önkormányzati
rendezvények
megtartásáról,
engedélyeztetéséről és az alábbiak szerint határoz.
Tájékoztatja az Ügyfelet, hogy az önkormányzati
ingatlanok
vonatkozásában
a
Képviselő-testület
rendelkezik minden nemű jogosultsággal. Rendezvényeink
esetében, figyelembe véve hogy nem történik ellenérték
fejében történő szolgáltatás nyújtás, illetve értékesítés, így
azok bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez nem
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kötöttek. Indokoltság esetén a hatósági ügyintézés minden
szükséges esetben megtörténik.

Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

Kovács Gábor képviselő: Nem lehetne bevasalni valahogy rajta, hogy ennyi plusz
munkát okoz?
Dr. Elekes Petra jegyző: 6: A személyes költségtérítést erősítsük meg egy
határozattal. Természetesen ez nem személyes költségtérítés, hanem egy
rendelkezési keret. Alakuló üléskor megszavazta a testület, hogy az ügyek
hatékony és gyors intézése érdekében Polgármester Úr 3 millió forint erejéig az
önkormányzatot érintő kiadásokról saját hatáskörben rendelkezzen. Melyről a
soron következő testületi ülésen beszámolni köteles. Gyakorlatilag sajnos az
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a napi működés is nehézséget okoz,
nem áll rendelkezésre 3 millió forint. Így ennek elköltéséről Polgármester Úr
beszámolni sem tud. Hivatali mobiltelefonnal az önkormányzat nem rendelkezik,
szükség esetén Polgármester Úr valamint a hivatali dolgozók is saját magán
telefonjukat használják.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László által felvetett
személyes költségtérítésre irányuló kérdését és
egyhangú szavazattal úgy határozott, hogy az alábbi
tájékoztatást elfogadja:
Természetesen ez nem személyes költségtérítés, hanem
egy rendelkezési keret. Alakuló üléskor megszavazta a
testület, hogy az ügyek hatékony és gyors intézése
érdekében Polgármester Úr 3 millió forint erejéig az
önkormányzatot érintő kiadásokról saját hatáskörben
rendelkezzen. Melyről a soron következő testületi ülésen
beszámolni
köteles.
Gyakorlatilag
sajnos
az
önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a napi
működés is nehézséget okoz, nem áll rendelkezésre 3
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millió forint. Így ennek elköltéséről Polgármester Úr
beszámolni sem tud. Hivatali mobiltelefonnal az
önkormányzat nem rendelkezik, szükség esetén
Polgármester Úr valamint a hivatali dolgozók is saját
magán telefonjukat használják.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

Dr. Elekes Petra jegyző: 7. Társadalmi munka.
Búza Zsolt polgármester: Nem végeztem társadalmi munkát, vagy ha igen arról
nem készítettem jegyzőkönyvet, feljegyzést, hiszen ez nem is szükséges, így nem
tudok erről beszámolni.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László felvetését Búza Zsolt
polgármester által végzett társadalmi munkáról és a
tájékoztatás alapján az alábbiak szerint határoz: Búza
Zsolt Polgármester Úr nem végzett társadalmi munkát,
vagy ha igen arról nem készített jegyzőkönyvet,
feljegyzést, hiszen ez nem is szükséges, így nem tud
erről beszámolni.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

Dr. Elekes Petra jegyző: 8. Polgármester úr lányáról szól, közpénzen utaztatta-e?
Búza Zsolt polgármester: Természetesen nem, soha semmikor ilyen nem merült
fel. Gyermekem természetesen saját költségünkön utazott minden esetben. Erre
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irányuló kérdéssel nem is fordultam a testület felé, így arról a testület nem is
határozott.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2014. (I. 16.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete
megtárgyalta Oláh István László által feltett kérdést,
amely Polgármester Úr lányáról szól és az alábbiak
szerint határoz: Búza Zsolt Polgármester Úr lánya saját
költségükön utazott. Polgármester Úr erre irányuló
kérdéssel nem fordult a testület felé, így arról a testület
nem is határozott.
Erről értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester
2.Dr. Elekes Petra jegyző
3. Oláh István László (Baks, Váradi u. 16.)

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

