Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. április 23.
napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.
Jelen voltak:

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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívottak:

Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné
Kovács Krisztián
Cimberné Maszlag Anikó

iskola igazgató
intézményvezető
ÖNO vezető
intézményvezető

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, illetve elfogadására.
Szeretném ismertetni a napirendi pontokat, az első napi rendi pont a polgármesteri
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről, eseményekről, a második a képviselő-testület 2014. II.
félévi munkatervének megállapítása, a harmadik napirendi pont beszámoló a
faluszintű programokról, azok szervezéséről, negyedik a szociális bizottság 2013.
évi munkájáról szóló beszámoló, ötödik beszámoló a 2013. évi költségvetési
gazdálkodás tapasztalatairól és zárszámadási rendelet megalkotása, hatodik
napirendi pont az előterjesztések majd a hetedik napirendi pont a bejelentések
interpellációk. Szavazzunk a napirendi pontok elfogadásáról.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2014. (IV. 23.)

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 és a
két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot minden képviselő társam megkapta,
én ezzel kapcsolatban nem szeretnék szólni. A szennyvízberuházással kapcsolatban
szeretnék elmondani néhány gondolatot. Minden 2. héten hétfőn előrehaladási
értekezletet tartunk, ahol jelen van a projekt menedzsment, a kivitelező, a műszaki
ellenőr, és közreműködő szervezet koordinátora.
Jó ütemben halad a beruházás, május végéig, a meghatározott határidőt tudják
tartani, még úgy is, hogy sokkal kevesebben dolgoznak a beruházáson, mivel a
kivitelező átcsoportosította a munkásokat. Nem arról szól a dolog, hogy elfogyott
volna a beruházásnak a pénze, erről szó sincs. A beruházásra nyert összeg fillérre
pontosan megvan. A lakosság legnagyobb megelégedésére zajlik a kivitelezés. A
házi bekötések már meg is történtek, most már az átemelők és a gerincvezeték
megépítése van hátra, úgy, hogy tényleg a vége felé jár a szennyvíz hálózatnak a
kivitelezése, ezzel párhuzamosan, ha minden igaz vagy ma vagy holnap,
felvonultak már a szennyvíz-tisztító telepnek az építésére is, és előre láthatólag a
szeptemberi határidőt fogják tudni tartani a kivitelezők. Tehát szeptember-október
környékén el lehet kezdeni a házi bekötéseket rákötni a hálózatra.
Még azt kell elmondanom, hogy ezzel párhuzamosan egy másik beruházás is
folyik. Tulajdonképpen egy teljesen új, komplex, a 21. századnak megfelelő
technikával ellátott vízmű épület lesz, ahol sav és lúgálló lemezek illetve fémek
lesznek berakva a régiek helyére , majdnem több mint a kétszeresére fog bővülni a
vízműnek az épülete. Mire a végére fog érni, teljesen úgy fog tűnni mintha egy
vadonatúj épületet építettek volna fel, az összes berendezési tárgy ki lesz cserélve,
a tisztítás nem mechanikai, hanem biológiai alapon történik, ami sokkal kedvezőbb
a környezetre, ammónium, vas és arzénmentesítés fog megvalósulni.
Még annyit szeretnék elmondani, hogy többen megkérdezték, hogy az utakat
helyre fogják-e állítani, természetesen helyre fogják állítani, de ennek van egy
úgynevezett türelmi ideje. November környékén, mikor még az időjárás engedi,
akkor fogják helyreállítani. Minden olyan jellegű utat, járdát természetesen vissza
fognak eredeti állapotra állítani, nagyon részletes videót készített a kivitelező az
eredeti állapotról, ezekről nekünk is van másolatunk.
Ami még ránk vár, az az, hogy azokat a lakosokat, akik még nem kötöttek LTP
szerződést, vagy kötöttek, de 3 hónapnál több elmaradásuk van meg kellene
keresni és arra ösztönözni, hogy kössenek új szerződést vagy töltsék fel az
elmaradt részleteiket, azért mert az OTP csak arra tud fedezetet biztosítani,
amelyeknek LTP szerződésük van és 3 hónapnál rövidebb elmaradásuk van. A
másik, hogy azokat, akik becsületesen és tisztességesen fizetik, jutalmazni kellene.
Ennek a kidolgozása természetesen még hátra van, de felmerült a lehetőség, hogy
egy nyereménysorsolást hirdetnénk meg. Mégpedig úgy, hogy akik eddig
tisztességesen fizették a részleteket, azok között kisorsolnánk a szerződésnek az
összegét, azaz a 200. 000 Ft-ot az első helynek, a második helynek az 50%-át, a
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harmadik helynek pedig a 25 %- át , de ez még mint csak lehetőség merült fel ezen
a megbeszélésen.
Én ennyit szerettem volna kiegészítésképpen elmondani, azt gondolom, hogy
tényleg jó ütembe haladnak, és örülök, hogy ez a kivitelező nyerte meg a tendert.
Itt szeretném megemlíteni, hogy a nyílt csapadékvíz pályázatból megmaradt
mederelemeket el kellene szállítani. Ha a képviselő- testület hozzájárul, akkor a
Probart Kft. ledarálná és elszállítatná ezeket. Az előterjesztéseknél szeretném kérni
a támogatását a tisztelt képviselő-testületnek, hogy hozzon erről egy határozatot,
hiszen az önkormányzat tulajdona.
Kovács Gábor képviselő: 60.000 Ft az elszállítatása ennek.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Aki eddig befizette a hozzájárulást az
kaphatna-e egy olyan nyilatkozatot, hogy semmiféle követeléssel nem él az
önkormányzat a továbbiakban.
Búza Zsolt polgármester: Szeretném elmondani, hogy 15:22 perckor Dr. Orosz
Éva elhagyta az üléstermet.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Felmerült kérdésként, hogy van-e arra
lehetőség, hogy az önkormányzat egy elismervénnyel írja jóvá az előfizetők
részére, hogy semmiféle további követeléssel nem él az önkormányzat a
továbbiakban.
Búza Zsolt polgármester: Tehát a lényeg az, hogy akinek van LTP szerződése és
eddig bármekkora összeget befizetett, az kaphat-e egy olyan nyilatkozatot az
önkormányzattól, hogy ha és amennyiben mindennek vége van, semmi egyéb
felmerülő költség nem fogja terhelni a befizetőt?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem csak azokat, akik eddig fizettek, mert
vannak, akik vállalják, hogy egy összegben befizetik.
Dr. Elekes Petra jegyző: Persze, az eddigi teljesítést az érdekeltségi hozzájárulást
igazoljuk, de ebbe a házi bekötési része nem tartozik, hanem csak maga a
beruházási rész, hiszen további költségek felmerülhetnek.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő–testülete
megtárgyalta Búza Zsolt polgármester polgármesteri
beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről és azt a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Irattár

II. napirendi pont:
A képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének megállapítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző: Elnézést kérek, rossz példányt nyomtattunk, de
természetesen mindenhol 2014 szerepel.
Búza Zsolt polgármester: Tehát a hónap és a nap mindenhol jól szerepel.
Van-e a tartalmával kapcsolatban kérdés, javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
a 2014. II. félévi munkatervét, és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Irattár
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III. Napirendi pont:
Beszámoló a faluszintű programokról, azok szervezéséről
Ea.: Cimberné Maszlag Anikó
Búza Zsolt polgármester: Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető készített
ehhez a napirendi ponthoz egy írásos anyagot. Én át is adnám a szót.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy
használjunk ki minden lehetőséget, hogy ilyen szintű rendezvényeket tudjunk az
elkövetkező években is szervezni. Köszönöm szépen, és kérem a beszámolom
elfogadását.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés, javaslat?
Egy hónap sem maradt úgy el, hogy ne lett volna faluszintű rendezvény. Azokon a
rendezvényeken, amiket a Gyermekszegénységi program keretében valósíthattunk
meg sem csak a romák vehettek részt, hanem mi magyarok is. És szerencsére
rengeteg látogatója volt. Tehát ezekből minden baksi ember részesül. A TÁMOP-os
pályázatunk nem az ózdi cigányoknak készül, hanem a baksi rászoruló
családoknak. Ha nem is közvetlen módon, de mindenkit érintenek ezek a dolgok,
mint például említsük meg a közvilágítást, hiszen az sem csak a Mária telepieket
érinti, hanem minket is.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Ezeken a rendezvényeken
mindannyian részt veszünk, és úgy gondolom, hogy mindenki kiveszi a maga kis
részét a szervezéséből. Ami a lényeg, hogy úgy lehet csak faluszintű
rendezvényeket szervezni, ha mindannyian összefogunk. Köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: Szeretném megköszönni a beszámolót, a hozzászólást,
a kiegészítést. Ha egyéb hozzászólás nincs, akkor én elfogadásra bocsátom ezt a
napirendi pontot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta Cimberné Maszlag Anikó beszámolóját a
faluszintű programokról és azok szervezéséről és azt a
szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Irattár
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IV. Napirendi pont:
A szociális bizottság 2013. évi munkájáról szóló beszámoló
Ea.: Kecskeméti Józsefné
Búza Zsolt polgármester: Átadom a szót Kecskeméti Józsefnének, a bizottság
elnökének.
Kecskeméti Józsefné képviselő: A beszámolót csak annyival egészíteném ki,
hogy január 1.-je óta nem a bizottsági elnök és a Jegyző asszony írja alá a
jegyzőkönyveket, hanem még egy bizottsági tag. Szeretném megköszönni Kócsóné
Piroska munkáját, hiszen egyre több a munka, és a bizottság elé mindig teljes
anyagot hoz.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Annyit szeretnék kérdezni, hogy a
beszámolóval kapcsolatban van-e valamilyen felmerülő kérdés, javaslat?
Én is szeretném megköszönni a bizottság munkáját, hiszen valóban egyre több
munkája van a bizottságnak, ennyivel kívántam kiegészíteni. Akkor én elfogadásra
javaslom a napirendi pontot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2014. (IV.23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta a Szociális Bizottság 2013. évi munkájáról
készített beszámolót és azt a szóbeli kiegészítéssel
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Irattár

V.
Napirendi pont:
Beszámoló a 2013. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és
zárszámadási rendelet megalkotása
Ea: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Szöveges értékelés alapján egy teljes képet kapunk a
tavalyi év munkájáról. Amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy 2013-tól az
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önkormányzat nem rendelkezett adósággal, és ez jelenleg is elmondható, ez a
zárszámadás szöveges értékeléséből is kitűnik, ezt még egyszer részletesen nem
szeretném elmondani. Viszont egy javítást szeretnék eszközölni, a Gondozási
Központ esetében, hiszen ott 72 millió forint van feltüntetve, ami nem fedi a
valóságot, ez 7,2 millió forint, ami a mi esetünkben is nagy összeg. Nagy
hangsúlyt fektetünk a nyugdíjasokra, az idősek gondozására. Ha a kiadásokat
nézzük, a kiadások 88,64 %-át teljesítettük.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, tehát itt már
tulajdonképpen tényadatokról beszélünk, egy elvileg lezárt gazdasági évről
beszélünk.
Kérem, hogy szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2014.(IV.23.) rendelete a
2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (III.08.) rendelet
módosításáról
(lsd. mellékleteknél)

Búza Zsolt polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a zárszámadási rendeletről.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2014. (IV.23.) Ör. rendelete
a 2013. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
(lsd. mellékleteknél)

VI. Napirendi pont:
Előterjesztések
Ea: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az első előterjesztés, Gémes Tibor haszonbérleti
kérelme, ugyanis van egy 0110/3 valamint egy 0110/5 helyrajzi számú ingatlanszántó, amit eddig is bérelt. A 3-as és az 5-ös között van az Ő tulajdona, a 3-as és
az 5-ös önkormányzati tulajdonban van, és ezt a területet szeretné bérelni.
Dr. Elekes Petra jegyző: Gazdasági évre kéri megállapítani és 5 évet kér. Külön
kiemelte, hogy gazdasági évre nyilatkozzon a képviselő-testület, mert tavaly
májusban kérte és akkor december 31.-ig került megállapításra, és ugye ez a
gazdák szempontjából nem feltétlenül előnyös.
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Ez nem változtat a pénz összegén?
Dr. Elekes Petra jegyző: Semmit. Természetesen a testület döntése, hogy hány
évre adja meg.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elvileg meg kellett volna hirdetni, nem?
Dr. Elekes Petra jegyző: Meg kell hirdetni persze, elővásárlási joga van, mivel
eddig is bérelte a területet.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Kicsit furcsállom a gazdasági évet.
Dr. Elekes Petra jegyző: Én ezt úgy értelmezem, hogy azzal a nappal, ahogy
elfogadná a testület, úgy fordulna az év. Tehát, ha a mai nappal elfogadja a
képviselő-testület, akkor nem januárban járna le, hanem 5 év múlva áprilisban.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Gémes
Tibor haszonbérleti ajánlatát elfogadja, Baks külterület
0110/3 valamint 0110/5 hrsz alatti szántók haszonbérletét 35
ezer ft/ha/év áron 5 gazdasági évre biztosítja. (2019.05.01.)
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
3. Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Herczeg Lajos háziorvos
bejelentésével kapcsolatos, miszerint orvosi tevékenységét családi okok miatt a
településen befejezi.
Az önkormányzatnak az egészségügyi ellátásról gondoskodnia kell. Tudni kell,
hogy Herczeg Lajos előtt volt egy átmenti állapot, ami 20 hónapig tartott. Továbbra
is az a cél, hogy a 2 körzetet megtartsuk és, hogy találjunk másik háziorvost.
Szeretném kérni, hogy hirdessük meg a praxist. Fontos megjelölni egy
helyettesítőt. Az lenne a javaslatom, hogy amennyiben a doktornő elvállalja a
helyettesítést, akkor természetesen ez megvalósulhat saját asszisztenciával.
Dr. Elekes Petra jegyző: A doktor úr egyébként úgy fogja ellátni a feladatát, hogy
2-3 hónapra ír előre fel gyógyszert, és egy ideig még vissza fog jönni.
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Búza Zsolt polgármester: Vissza fog jönni júniusban, hogy leellenőrizze az
átállást. Én úgy gondolom, ne ábrándítsuk magunkat, ezelőtt 4 évvel jött ide a
doktor úr, és előtte 20 hónapig vártunk akkor rá. Azóta fogyott a településen élők
száma, és nőttek az árak is, de bár úgy legyen, hogy találunk valakit.
Mihályné Tóth Margit képviselő: A praxis a miénk?
Búza Zsolt polgármester: Én úgy tudom, hogy 1 év után száll át az
önkormányzatra, Herczeg Lajos doktor úr felajánlotta nekünk.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Dr. Herczeg Lajos háziorvos (Baks-Med Kft.) által
május 31. napjával visszaadott háziorvosi praxis, mint
kötelezően ellátandó háziorvosi alapellátás tekintetében
úgy határozott, hogy az egyeztetések alapján a
helyettesítési feladatokat 2014. június 01. napjával dr.
Orosz Éva háziorvos látja el saját asszisztenciával.
Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Dr. Orosz Éva háziorvos
Dr. Herczeg Lajos háziorvos
Nagy Sándorné (Baks, Váradi u. 32.)
Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Szitár Ferenc kapitányság
vezető úr kérelme. Szegeden az összes járőr autót, sikerült bekamerázni, ami
rögzíti az ellenőrzéseket, amely bizonyító erejű. A térségben minden
önkormányzatot arra kért, hogy járuljon hozzá, hogy a területére érkező gépjármű
legyen felszerelve ilyen jellegű kamerával. Én azt gondolom, ha a statisztikát
követjük, akkor igen szép eredményes munkát tudnak felmutatni. Ha mi ezzel a
23.600 Ft-os összeggel hozzá is tudunk járulni, hogy ez még hatékonyabb legyen,
akkor én azt gondolom, mindenféleképpen támogatni kell ezt a kérést.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megvitatta Szitár Ferenc Kapitányságvezető Úr támogatási
kérelmét, és úgy határozott, hogy az igényelt összeggel,
azaz 23 600.-ft összeggel a Kisteleki Rendőrkapitányság
bűnmegelőzési munkáját támogatja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Elekes Petra jegyző
3. Kisteleki Rendőrkapitányság (6760 Kistelek, Petőfi u.
2. ) Szitár Ferenc kapitányságvezető
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Faluház felújításával
kapcsolatos.
A Faluház felújításával kapcsolatban a Baksért Hagyományőrző Egyesületet bízta
meg a képviselő-testület, hogy adja be a pályázatot, ugyanis, ha civil szervezet adja
be, akkor 100%-os támogatást nyerhet, míg hogy ha önkormányzat adja be akkor a
támogatás nettó finanszírozású. 25millió Ft-ot igényeltek, ebből 22 millió forintot
hagytak jóvá. A nyílászárokkal volt némi probléma, ennek kapcsán fellebbeztünk,
remélhetőleg elfogadják a fellebbezést, a Faluház felújításával kapcsolatban. Az itt
felmerülő költségeket az önkormányzatnak kellene átvállalnia, valamint fedezetet
kellene biztosítania, mint ahogy a Bárka Szállóval kapcsolatban is biztosította a
képviselő-testület.
Amit tartalmaz a pályázat az a homlokzat festés, belső vizes blokkok átalakítása, új
konyha kialakítása, berendezéssel, tisztasági festés mindenhol az épületben, bejárat
akadálymentesítése és az öltözők teljes körű felújítása.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Az ÁFA-t vissza lehet igényelni?
Búza Zsolt polgármester: Ebben az esetben nem.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nyílászárokkal mi lenne?
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Búza Zsolt polgármester: Amennyiben jóváhagyják a fellebbezést akkor
természetesen azok is ki lesznek cserélve, amennyiben nem hagyják jóvá, akkor a
nyílászárok nem lesznek kicserélve.
Van-e még kérdés, javaslat?
Dr. Elekes Petra jegyző: 2 határozati javaslat van. Az első az a Bárka Szálló
fedezetként történő biztosítása az írásos anyag alapján, a második pedig a
támogatást megelőző hitel felvételéhez kapcsolódó egyéb szükséges források.
Búza Zsolt polgármester: Az első határozat az, hogy a Bárka Szállót ajánlja fel a
képviselő-testület fedezetként, mint ingatlant.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2014. (IV. 23.)

határozat
1. Baks Község Önkormányzata támogatja, hogy a Baksért
Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület a baksi Faluház
felújítására elnyert pályázatot megvalósítsa.
2. Baks Községi Önkormányzat biztosítja a megvalósításhoz
felvenni kívánt támogatás megelőlegező hitel felvételéhez
szükséges ingatlanfedezet.
3. A Képviselő – testület ingatlanfedezetként a tulajdonában
levő Bárka Szállót ajánlja fel. (Fő u. 118. hrsz: 51)
4. A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a döntés végrehajtásához szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Elekes Petra jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop. vez
Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület elnöke
Irattár
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Búza Zsolt polgármester: A másik határozat a hitelfelvétellel kapcsolatos összes
felmerülő költséget átvállalja az önkormányzat.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2014. (IV. 23.)

határozat
1.
Baks Község Önkormányzata támogatja, hogy a
Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület a baksi
Faluház felújítására elnyert pályázatot megvalósítsa.
2.
Baks Községi Önkormányzat biztosítja a
megvalósításhoz felvenni kívánt támogatás megelőlegező
hitel felvételéhez kapcsolódó adósságszolgálathoz
szükséges forrásokat (kamat, díj)
3.
A fent megjelölt forrásokat az Önkormányzat a
mindenkori költségvetésének terhére biztosítja az
előterjesztés mellékletét képező indikatív ajánlat alapján.
4.
A Képviselő – testület felhatalmazza a
Polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2014. május 31.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
5.
Búza Zsolt polgármester;
6.
Dr. Elekes Petra jegyző
7.
Boriné Dóka Erika gazd.csop. vez
8.
Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület
elnöke
9.
Irattár

Mihályné Tóth Margit képviselő: Utána az egyesület fogja működtetni?
Búza Zsolt polgármester: Ahogy a Bárka Szállót is elméletileg a
Horgászegyesület működteti, valójában mindent az önkormányzat támogatásával
illetve segítségével csinálunk.
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Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az alapító okiratok
módosítása. Tisztelettel átadnám a szót a Jegyző Asszonynak.
Dr. Elekes Petra jegyző: A hivatal alapító okiratának módosítására egyetlen egy
okból van szükség, gyakorlatilag technikai jellegű, a költségvetési szerv
alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása változott, az
elnevezés és a számkód vonatkozásában ezt már sajnos máshogy nem lehet
módosítani csak úgy, hogy egy módosítást kell elfogadni illetve az alapító okiratot
egységes szerkezetbe kell foglalni. Ezt egyébként tartalmazza az írásos
előterjesztés, ezt nem szeretném mással kiegészíteni, abszolút technikai jellegű.
Búza Zsolt polgármester: Kérném a határozati javaslatot, és ennek függvényében
döntünk.
Dr. Elekes Petra jegyző: Határozati javaslat: a képviselő-testület a Polgármesteri
Hivatal 185/2014. (XI.22) határozattal elfogadott alapító okiratát módosítja és a
módosításokkal együtt a mellékletben szereplő egységes szerkezetben elfogadja.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
a
Polgármesteri Hivatal 185/2014. (XI.22) Kt. határozatával
elfogadott Alapító Okiratot módosítja, és a mellékletben
szereplő egységes szerkezetben elfogadja.
Mindezekkel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület nevében írja alá.
Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Irattár

Dr. Elekes Petra jegyző: A Gondozási Központ ismerteti az alapító okiratának a
módosítását.
Búza Zsolt polgármester: Krisztián ismertetnéd az alapító okirat módosítását?
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Kovács Krisztián ÖNO vezető: Természetesen. A szakfeladatok kód minta
besorolása változott, emiatt kell módosítani. Ezeket a szakfeladatokat nagyon
nehéz szétválasztani.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási
Központ 132/2009. (VI.24.) Kt. határozatával elfogadott Alapító
Okiratot módosítja és a mellékletben szereplő egységes
szerkezetben elfogadja.
Mindezekkel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a
Polgármestert, hogy a módosított és egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot a Képviselő-testület nevében írja alá.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés, az SZMSZ II. számú
függelékének a módosítását is el kell fogadnunk. Baks Községi Önkormányzat
képviselő-testülete a 3/2014. rendeletének a II. számú függelékét módosítja.
Dr. Elekes Petra jegyző: Azért nem kell rendeletet módosítani, mert függelékben
szerepelnek a feladatok.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Baks
Községi Önkormányzat Képviselő-testület 3/2014.
(III.19.) rendelet (SZMSZ) 2. sz. függelékét módosítja.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
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3.) Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága Szeged,
Széchenyi tér 9.
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés. Bontásból maradt eszközök
listáját mellékelem értékesítés céljából. Mosdókagyló 6db, csap 4db, wc tartály
2db, egyégős, kétégős, háromégős armatúrák, gyermek wc 4db. Azt kérem, hogy a
képviselő-testület hatalmazza fel Néma Norbert ügyvezető igazgatót, ezeket
értékesítés szempontjából tovább tudjuk adni.
A lényeg, hogy ezeket mi nem tudjuk hasznosítani. Ha van rá vevő adjuk el.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete
megtárgyalta
a
bontásból
megmaradt
eszközök
értékesítésének lehetőségét és úgy határozott, hogy Néma
Norbert ügyvezető igazgatót felhatalmazza az értékesítések
lebonyolítására.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Néma Norbert ügyvezető igazgató
4.) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Az elején már említett nyílt csapadékvíz pályázatból
megmaradt mederelemeket elszállítatjuk a Probart Kft.-vel, ha a testület
hozzájárul.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2014. (IV. 23.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta a csapadékvíz beruházás során keletkezett
önkormányzati
tulajdonon
lévő
építési
törmelék
ártalmatlanítására,
illetve
elszállítására
vonatkozó
előterjesztést és úgy határozott, hogy a kivitelező cég
(Probart Kft.) rendelkezésére bocsájtja a törmeléket annak
elszállítása és ártalmatlanítása fejében.
Erről értesítést kapnak:
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1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Elekes Petra jegyző
3.) Probart Kft. (6760 Kistelek, Kossuth utca 88.) Bartucz
Tibor ügyvezető igazgató
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés
az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Elekes Petra
jegyző

