Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. április 22. napján
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes.
Az ülés napirendi pontjai:
1.) 21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
2.)

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján a Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi
Egyesület pályázatának támogatása
Előadó: Búza Zsolt polgármester

3.)

SZOC-AP-15 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásáról
Előadó: Búza Zsolt polgármester

4.) 21/2015.(IV.17.) Mvm rendelet alapján a Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. pályázatának támogatása
Előadó: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Még mielőtt rátérnénk az első napirendi pontra, vannak most itt
olyanok is, akik nem tagjai a képviselő-testületnek, mégis jelen vannak ezen a rendkívüli
testületi ülésen. Szeretném bemutatni új kolleganőnket, van egy Szociális Szövetkezet
pályázatunk, amiben ő segít, ugyanis egy üzleti tervet kell összeállítani, és ő közgazdász
végzettségű. Tulajdonképpen olyan szerencsés helyzetbe vagyunk, hogy a közfoglalkoztatási
program keretében tudjuk őt alkalmazni. Egy olyan szakembert sikerült a közfoglalkoztatási
program keretében megszerezni, ami nem minden napi. Decemberbe kell benyújtani a
Szociális Szövetkezetre vonatkozó üzleti tervünket és tulajdonképpen Ildikó nem csak ebben,
hanem egyéb dolgokba is párhuzamosan segíti az Önkormányzat munkáját. De a fő csapás
irány az, hogy a Szociális Szövetkezet, ami egy zöldségfeldolgozó üzem, bizonyára tudjátok
miről van szó, még egyszer nem szeretném elmondani. Több mint 10 főt szeretne
foglalkoztatni a közeljövőben. Úgy lehet pályázni, hogy ha egy konkrét üzleti tervvel, konkrét
számokkal, szerződéstervezetekkel alá van támasztva. Tulajdonképpen, ha a
Belügyminisztérium úgy látja, hogy ez fenntartható akkor az eszközöket, béreket és az ehhez
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tartozó járulékos költségeket 2 évig finanszírozza. Ugye Orsi?
Harangozóné Pálnok Orsolya: Nem. Úgy van, hogy egyedi kérelmet lehet benyújtani, ami
által az alapvető infrastruktúra megvalósítható, tehát gépek, berendezések. Ezek aztán
haszonkölcsön szerződés formájában átkerülnek a Szociális Szövetkezet tulajdonába.
Körülbelül 100 millió forintos pályázatról van itt szó és utána a Szociális Szövetkezetnek
magának, kell biztosítania.
Búza Zsolt polgármester: Röviden tömören akkor erről van szó. Köszönöm szépen. Rá is
térnénk az első napirendi pontra: MvM rendelet alapján pályázat benyújtása.
I.
napirendi pont:
21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az Önkormányzat nyújtaná be. Terepjáróra nyújtanánk be a
pályázatot, meglévő szolgáltatásra tudnánk benyújtani. Csütörtökönként van egy bevásárló
busz indítva Kistelekre. Tulajdonképpen ezt a szolgáltatást szeretnénk bővíteni ezzel a
gépjárművel. Orsi mond már el légy szíves, hogy is van ez pontosan. Átadom a szót.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Köszönöm szépen. Az Önkormányzat, mint meglévő
szolgáltatás bevásárló-és ügyintéző buszhoz kapcsolná a pályázat beadását. Amennyi pénzt
lehet nyerni: személygépkocsi esetén 3 és félmillió forint, terepgépjármű esetén 5 millió
forint, mikrobusz esetén pedig 10 millió forint. Önkormányzatok, költségvetési szervek
esetében a támogatás nettó 100%, tehát az áfa tartalmat, azt finanszírozni kell. Most hétfőn
írták ki a pályázatot, szeptember 21-ig kell megvalósítani, valamint legkésőbb október 05-ig
az utolsó kifizetési kérelmet benyújtani.
Búza Zsolt polgármester: Bocsánat. Még annyit szeretnék elmondani, hogy mindenki
nagyon jól tudja, hogy a Suzukinak milyen a műszaki állapota. Éppen ildomos lenne már
lecserélnünk, mert lassan többet fogunk rá költeni, mint hogyha akár egy új autót vásárolnánk,
mert most úgy néz ki, hogy 2-3 havonta legalább, el kell vinnünk javíttatni. Tényleg, igazából
megérett a cserére. Nem gazdaságos a fenntartása ezért sokkal ésszerűbb és célszerűbb ezen a
pályázaton részt venni.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Egy hiányosságom még van, mégpedig a pályázathoz
tartozik egy szakmai program is. Ezt a szakmai programot nem hoztam be, de mindjárt
behozom a képviselő-testületnek. Ugyanis arról kell dönteni, hogy ez a szolgáltatásfejlesztés
szükségességét látja a képviselő-testület és támogatja a pályázat beadását. Emellett döntünk
arról is, hogy majd miután nyertes lesz 1 millió 350 ezer forint önerőt, biztosítunk a pályázat
megvalósításához. A szakmai programot behozom.
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy szükségesnek tartjátok-e a
szakmai programot behozni, vagy ez alapján el tudjátok dönteni? Jó, akkor hozd be Orsi légy
szíves.
Harangozóné Pálnok Orsolya 11 óra 40 perckor elhagyta az üléstermet, szakmai programot
fogja behozni.
Búza Zsolt polgármester: Előjáróban szeretném elmondani, mielőtt döntünk az egyes
napirendi ponttal kapcsolatosan vagy így, vagy úgy, hogy a második napirendi pont a
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polgárőröknek autó, terepjáró. Ott bruttó 100%-os finanszírozás van. Tehát ott nem kell
semmiféle önerő. És itt csak a támogatásról kell dönteni, mert ott az egyesület adja be.
A harmadik napirendi pont pedig az ÖNO. Régóta akarunk már egy olyan gépjárművet
beszerezni, amivel az ebédet hordják ki a lányok. Pista te mondtad múltkor, hogy javítani
kellene az étkeztetés kapcsán. Én azt gondolom, hogy aktuálissá válik ez a dolog.
A negyedik pedig a Nonprofit Kft, én azt gondolom, hogy itt az ideje már, hogy teljesen
külön, ha lehet és van rá mód, ami most pedig úgy néz ki, pályázat beadására lehetőség van.
Ha mód van rá, akkor minél függetlenebbül működjön az önkormányzat és a Nonprofit Kft.
Orsi átadnám a szót az egyes napirendi pont kapcsán.
Harangozóné Pálnok Orsolya: A lényeg az, hogy a képviselő-testületnek azt tudnia kell,
hogy a pályázat beadásának a feltétele az, hogy ezt a szakmai programot ingyenesen kell
biztosítani a lakosok számára. Mi arra gondoltunk, hogy már 2013. január óta működik a
bevásárló és ügyintéző busz, ami a komplex telep-program keretein belül jelenleg
finanszírozott szolgáltatásként van, de ez a továbbiakban átvenné az Önkormányzat, és saját
kereteiből biztosítaná, továbbra is minden héten csütörtökön. A Csillagházban lehet rá
jelentkezni.
Búza Zsolt polgármester: Azt azért szeretném elmondani, hogy ilyenkor mindig az ésszerű
keretek között mozgunk, tehát mindig összehozzuk a kellemest a hasznossal. Tehát, ha tudjuk,
hogy csütörtökön bevásárló busz megy a lakosság részére, azért álltalába úgy intézzük, hogy
az önkormányzat is, amit tud, azt csütörtökön elintézi.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Amit ingyenesen, térítésmentesen kell biztosítani
szolgáltatást, 5 évig kell fenntartani.
Búza Zsolt polgármester: Jó, köszönjük szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés?
Csépe István képviselő: A terepjáró hány személyes, mert nincs benne?
Búza Zsolt polgármester: Öt.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Azért nincs benne még a gépjárműnek a típusa, mert nem
tudtunk még ajánlatokat szerezni.
Csépe István képviselő: Ezt akartam kérdezni, hogy ez a 6 és fél millió forint elég?
Harangozóné Pálnok Orsolya: Elég lesz, igen.
Búza Zsolt polgármester: Pista, a lényeg az, hogy az egyiknél közbeszerzési eljárást kell
lebonyolítani a másiknál, pedig nem kell. A mikrobusz is jó lenne, mert jó lenne, ha lenne
még egy, mert azt is ki tudnánk használni, mint ahogyan ki van használva a jelenlegi is. Már a
Sportegyesület is vett egyet, azt is használjuk folyamatosan. Viszont akkor ott 8 millió forint
feletti összeg van, közbeszerzési eljárást, kell lebonyolítani. És, ha közbeszerzési eljárást
bonyolítunk le, nem biztos, hogy meg lesz az adott határidőre.
Csépe István képviselő: Nekem semmi kifogásom a terepjármű ellen. Maximálisan
támogatom. Volt olyan eset, amikor pontosan ez miatt még csak a Tisza közelébe se bírtunk
menni, mert nem volt megfelelő járművünk. Akkor, amikor baj van akkor is, tudjuk használni,
tehát én azt mondanám, hogyha már ebbe gondolkodunk, hogy ez meglegyen akkor olyan
járművet, kell választani, ami többcélú, teherhordó. Addig polgári célra használjuk, amíg
nincs baj, de ha baj van, akkor el tudjunk menni például homokzsákot pakolni, akkor arra is
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legyen jó.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Én annyival egészíteném ki, hogy a 21/2015.(IV.17.)
rendelet 3-as számú melléklete felsorolja pontosan, hogy milyen műszaki paraméterekkel kell
rendelkeznie a gépjárműnek. Ha nyerünk, abba az esetben az MVH ezt így is ellenőrzi, a
rendelet mellékletébe foglaltak alapján. Tehát a műszaki paraméterei, azok le vannak fektetve.
Az a feladat, hogy hétfőig megtaláljuk a gépjárművet.
Búza Zsolt polgármester: Ami az árba belefér, és a műszaki paramétereknek megfelel.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Így van. Egyébként sok ajánlat érkezett most már.
Búza Zsolt polgármester: Nagyon helyes, küldjék csak az ajánlatokat.
Harangozóné Pálnok Orsolya: A tavalyi évbe a Skoda Yeti és a Dacia Duster.
Búza Zsolt polgármester: Így van. Valószínűleg most is ugyanezek lesznek. Van-e még
kérdés az első napirendi ponttal kapcsolatosan? Ha nincs, aki elfogadja, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
43/2015.(IV.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „:
21/2015 (IV.17.) MvM rendelet alapján pályázat benyújtása ” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete pályázatot kíván
benyújtani az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó,
a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló : 21/2015 (IV.17.) MvM VM rendelet alapján terepjáró gépkocsi
beszerzésére. (2 célterület)
2. A Képviselő testület a mellékelt szakmai program alapján szükségét
látja a szakmai programban megfogalmazott szolgáltatásfejlesztésnek.
3. A Képviselő – testület az előterjesztés mellékletét képező szakmai
programot elfogadja.
4. A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
beadásához szükséges nyilatkozat és szerződéseket megkösse az
egyesülettel.
5. Források:
terepjáró gépjármű beszerzés: 6.350.000 Ft
Ebből támogatás: 5.000.000 Ft
Ebből önerő (ÁFA tartalom): 1.350.000 Ft
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Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 04.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Képviselő – testület tagjai
Boriné Dóka Erika gazdasági csoport vezető
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens

napirendi pont:

21/2015.(IV.17.) MvM rendelet alapján a Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi
Egyesület pályázatának támogatása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Tulajdonképpen ugyanez a Baksi Bűnmegelőzési és
Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület pályázatának a támogatása is. Azzal egészíteném ki, hogy
volt egy olyan időszak, amikor Lada Niva-ja volt a polgárőröknek, akkor még nem volt Skoda
Yeti a rendőröknek, akkor a mi autónkat használták tulajdonképpen, most már kevésbé.
Viszont én azt gondolom, hogy a polgárőrök, a települési mezőőr most már a közterületfelügyelő és a rendőrök közösen fognak menni, járőrözni a közeljövőben. Ugyanis benne
vagyunk ismét a 100x100 programba, amit kiemelten figyel a Belügyminisztérium, sőt benne
vagyunk abba a programba is, amelyben vannak olyan települések, ahol a rendőri jelenlét
fokozott. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy maximális támogatás van, bruttó
finanszírozás van nem nettó. Sem az egyesületnek, sem az Önkormányzatnak nem kerül
pénzébe. Kérdésem a következő lenne, hogy mi csak támogatók vagyunk, mint
Önkormányzat és az Egyesület adja be a pályázatot?
Harangozóné Pálnok Orsolya: Igen.
Búza Zsolt polgármester: Tehát itt tulajdonképpen arról kell dönteni, hogy támogatjuk a
Polgárőr Egyesület gépjármű pályázatát. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs, aki
egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2015.(IV.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„103/2013 (XI.18.) VM Rendelet alapján a Baksi Bűnmegelőzési és
Vagyonvédelmi Egyesület pályázatának támogatása ” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. Baks Községi Önkormányzat támogatja, hogy a Baksi Polgárőr
Egyesület pályázat nyújtson be az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető
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támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015 (IV.17.) Mvm rendelet
alapján terepjáró gépkocsi beszerzésére (2 célterület) a Baksi
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület közrend és közbiztonság
védelmére irányuló szolgáltatás fejlesztése érdekében.
2. A Képviselő testület a mellékelt szakmai program megvalósulását
támogatja.
3. A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat
beadásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a támogató nyilatkozatot
állítsa ki a Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület számára.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 04.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Képviselő – testület tagjai
Tóth Vilmos Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület
elnöke

Búza Zsolt polgármester: És arról nem is beszélve, hogy remélhetőleg, ha a polgárőrök is
megkapják ezt az autót, akkor hatékonyabban fognak részt venni a kukoricalopások
felderítésében.
III.
napirendi pont:
SZOC-AP-15 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásáról
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Átadom a szót Orsinak.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Én pedig rögtön mondanám, hogy Ildikó készítette el az
előterjesztést és a pályázatot is. Ildikó fog beszámolni a képviselő-testületnek, hogy mit
tartalmaz.
Búza Zsolt polgármester: Jó, hallgatjuk figyelmesen.
Kozma Ildikó: A pályázatot az NRSZH írta ki. A saját háztartásokban kiskertprogram
megvalósításáról szól. A program lényege, hogy 30 családot lehet bevonni, a bevont
családoknak a saját háztartásukban a pályázat támogatásával kiskertet kellene létrehozni. Erre
kapnának családonként 30 ezer forint összegig terjedő vetőmagot, palántát, eszközöket.
Ehhez társulna egy 20 órás mezőgazdasági tájékoztató oktatás, illetve egy folyamatsegítő
mentor, aki a pályázat időtartama alatt a családok rendelkezésére állna. A pályázat keretébe a
16 TIOP-os Esélytöbblet a Baksiaknak című lakhatási projekt keretében elnyert pályázat
támogatási projektben a részvevő családok kerülnének elsődlegesen bevonásra. Az ott
rendelkezésre álló kiskerteket is beművelnék ugye ebben a formában. Illetve további 14
család kerülne kiválasztásra hasonló feltételek alapján.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen Ildikónak. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
100%-os támogatás, tehát tulajdonképpen az Önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
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Harangozóné Pálnok Orsolya: Annyi most a különbség, hogy van egy mentor, aki végig
tudja segíteni a családokat. A TIOP-os házak udvara, kertjei elég nagyok, erre ez nagyon jó
lehetőség.
Búza Zsolt polgármester: Abszolút szem előtt kell tartani, hogy olyan pályázatokat
részesítsünk mindenféleképp előnybe, ahol önerőre nincs szükség. Van-e kérdés ezzel
kapcsolatban? Ha nincs, akkor, aki egyetért a pályázat beadásával, kérem kézfelemeléssel,
jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2015.(IV.22.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
„SZOC-AP-15 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat
benyújtásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
1.) A Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását az
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően.
2.) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása
önerő biztosítását nem igényli. Felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2015. április 23.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
IV.
napirendi pont:
21/2015.(IV.17.) Mvm rendelet alapján a Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. pályázatának támogatása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Harangozóné Pálnok Orsolya: Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft.
ideáig is segítséget nyújtott az egyesületek, civil szervezetek számára. Én úgy gondolom,
hogy a terepjáró beszerzésével tovább tudná támogatni az egyesületeket, civil szervezeteket.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs,
aki egyetért a negyedik napirendi ponttal, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2015.(IV.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
„:21/2015 (IV.17.) MvM rendelet alapján a Baksi Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatának támogatása” című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
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1.
Baks Községi Önkormányzat támogatja, hogy a Baksi
Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázat nyújtson
be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a
vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
szóló 21/2015 (IV.17.) Mvm rendelet alapján terepjáró gépkocsi
beszerzésére (2 célterület)
2.
A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a
pályázat beadásához szükséges nyilatkozatokat tegye meg, a támogató
nyilatkozatot állítsa ki a Baksi Falufejlesztő, Üzemeletető és Szolgáltató
Nonprofit Kft. számára.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2015. május 04.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Képviselő – testület tagjai
Néma Norbert - ügyvezető
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens

Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném kérni, hogy a következő soros testületi ülésre
legyen egy névsor azokról a kollegákról, hogy mindenki tisztába legyen azzal, hogy ki
dolgozik a hivatalba, kinek mi a feladata, és kinek a bérét finanszírozzuk pályázatból.
Köszönöm szépen, ha nincs más egyéb kérdés, akkor köszönöm szépen a megjelenést a
képviselő társaimnak.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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