Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. április 29. napján
megtartott soros testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Fátyolné Ménesi Ildikó
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Faragó Péter
Dobos Péter Pál

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
mb. jegyző
külsős alpolgármester

Meghívottak: Somogyiné Utasy Ibolya
Cimberné Maszlag Anikó
Ternai Levente

intézményvezető
intézményvezető
intézményvezető

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Az ülés napirendi pontjai:
1.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Búza Zsolt polgármester
2.) A képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
3.) Civil szervezetek beszámolója
4.) Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásának lehetőségéről, és faluszintű
programok szervezéséről
Előadó: Búza Zsolt polgármester
5.) Előterjesztések
6.) Bejelentések, interpellációk
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Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes.
Ha van más egyéb javaslat, akkor azt kérném, amennyiben nincs kérdés, észrevétel,
kiegészíteni való akkor a napirendi pontokat elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2015.(IV.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm körünkbe a Polgárőr Egyesület elnökét,
Tóth Vilmos elnök urat.
Mielőtt rátérnénk az első napirendi pontra, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy egy kicsit
lendületesebben kellene levezetnem a mai soros testületi ülést, ugyanis a jegyző úrnak 16 óra
45 perckor egyéb elfoglaltság miatt el kell mennie. Amit be tudunk fejezni 16 óra 45 percig
azt be tudjuk fejezni, amit pedig nem onnantól kezdve bezárjuk az ülést és egy másik
alkalommal fogjuk megtartani. Szeretném, ha minden egyes napirendi ponton végig tudnánk
menni.
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: Azt szeretném megkérdezni a tisztelt képviselő társaimtól, hogy az
egyes napirendi ponttal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?
Tájékoztatásul annyit szeretnék közölni, hogy 17-én megkezdődött a tisztítómű és a
szennyvízhálózatnak a műszaki átadása, 30-án fog folytatódni, tehát holnap lesz egy újabb
eljárás, ha és amennyiben megfelel a műszaki állapotnak, akkor ez átadásra kerül.
Kiegészítésképpen ennyit szerettem volna elmondani. Ha nincs kérdés, kiegészíteni való,
észrevétel az első napirendi ponttal, tisztelettel elfogadásra javaslom. Aki egyetért, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
48/2015.(IV.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Búza Zsolt
polgármester „Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről, eseményekről” című előterjesztését elfogadja.
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Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Irattár

II.
napirendi pont:
A képviselő-testület 2015. II. félévi munkatervének megállapítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Mielőtt bárkinek észrevétele lenne a második félévi munkatervvel
kapcsolatban, szeretném javításra javasolni a 2015. december 9-ei testületi ülést. 2015.
december 16-ai javaslattal vegyék tudomásul a tisztelt képviselő társaim. Szeretném
megkérdezni, hogy van-e ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel,
kiegészíteni való?
Csépe István képviselő: A Nonprofit Kft-nek nem látom benne a beszámolóját a második
féléves munkatervben.
Búza Zsolt polgármester: Mert az elsőbe lesz benne, mégpedig júniusba lesz, mert májusba
van a zárás, azért nincs benne a második féléves munkatervben.
Mihályné Tóth Margit képviselő: És az éves beszámoló?
Búza Zsolt polgármester: Lesz éves beszámoló. Egyéb kérdés?
Ha nincs akkor elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
49/2015.(IV.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a mellékletben
rögzített 2015. év II. félévi munkatervet azzal a módosítással fogadja el,
hogy a 2015. december havi ülést 2015. december 16. napján tartja
meg.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Irattár

III.
napirendi pont:
Civil szervezetek beszámolója
Búza Zsolt polgármester: El is érkeztünk a harmadik napirendi ponthoz, a Civil szervezetek
beszámolójához. Tisztelettel köszöntöm a Civil szervezetek vezetőit. Külön tisztelettel
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köszöntöm Tóth Vilmost, illetőleg Dobos Pétert, hiszen ő sem képviselő, hanem társadalmi
megbízatású alpolgármester. Ők ketten vannak itt a Civil szervezetek részéről, és az első
előterjesztés rögtön a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőri Egyesületnek a 2014. évi
szakmai beszámolója. Azt szeretném megkérdezni a tisztelt képviselő társaimtól, hogy az
írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?
Vili szeretnéd-e kiegészíteni?
Tóth Vilmos: Nem. Én úgy gondolom megírtam, ami szükséges.
Búza Zsolt polgármester: Jó. Nagyon szépen köszönöm. Van-e kérdés, észrevétel? Én a
végén szeretném majd összegezni a Civil szervezeteknek a munkáját. Ha nincs egyéb
észrevétel, akkor én a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület, írásos
beszámolóját elfogadásra javaslom, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
50/2015.(IV.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület munkájáról
készült beszámolót és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Tóth Vilmos egyesületi elnök
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Baks Baráti Sport Egyesületnek az írásos anyagával kapcsolatban
van-e kérdés, kiegészíteni való, észrevétel? Ildi parancsolj.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: A beszámoló végére az van írva, hogy 2014.04.28. Ez
elírás-e?
Búza Zsolt polgármester: Ez egy elírás, 2015. 04. 28. Egyéb észrevétel a focistákkal
kapcsolatosan? Ha nincs, akkor én elfogadásra javaslom. Aki egyetért, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
51/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baks
Baráti Sportegyesület 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját
és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
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2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Bozó Csaba egyesületi elnök
4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: A Baksi Kulturális Egyesület, írásos beszámolójával kapcsolatban
van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Az elnök asszony szeretne-e szóban kiegészítést
tenni?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem, köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen én is. Van-e észrevétel, kiegészíteni való?
Amennyiben nincs, tisztelettel elfogadásra javaslom. Aki egyetért vele, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
52/2015.(IV.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Baksi
Kulturális Egyesület 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót és
azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Mihályné Tóth Margit egyesületi elnök
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Elérkeztünk a Nyugdíjasklub írásos beszámolójához. Tisztelettel
köszöntöm a vezetőjét, Kecskeméti Józsefnét. Szeretnél-e szóban kiegészítést tenni?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Ennél illetőleg a másiknál is, hogy kicsit gyorsan sikerült és
a fejléc lemaradt.
Búza Zsolt polgármester: Rendben, tehát nem kívánsz szóbeli kiegészítést tenni. A
beszámolóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a képviselők részéről? Aki
egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
53/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Nyugdíjasklub 2014. évi tevékenységéről készült beszámolóját, és azt
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Kecskeméti Józsefné egyesületi elnök
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4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Szintén Kecskeméti Józsefné beszámolóját látjuk,
Mozgáskorlátozottak helyi csoportja, Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak csoportja.
Marika kívánsz-e szóbeli kiegészítést tenni az írásos anyaggal kapcsolatban?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Egy szövegrész kimaradt sajnos, hogy a színpadot nem
köszöntem meg.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e az írásos anyaggal kapcsolatban kérdés,
észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor, aki egyetért az írásos beszámoló elfogafásával
kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
54/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportjának 2014. évi tevékenységéről
készült beszámolóját és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Kecskeméti Józsefné egyesületi elnök
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Horgászegyesület. Mivel az elnök nincs itt, viszont, mint
egyesületi tag felhatalmazást kaptam arra vonatkozóan, hogy szóbeli kiegészítést tegyek,
illetőleg javítást, dátumjavítást. Erre hívta fel az elnök a figyelmet. 2015. július 25-e helyett,
2015. július 18-án lesz megtartva a gyermekek részére a horgászverseny. És 2015. július 19én pedig a felnőttek részére. Illetve azzal a szóbeli kiegészítéssel kell élnem, hogy
tulajdonképpen, bár ez 2015-ös évre szól, mint ahogy a gyermek és felnőtt horgászat is.
Tavasszal lett volna lehetősége beadni 6 millió forintos támogatási intenzitású pályázatra a
Horgászegyesületnek, de mivel még átalakulás alatt volt az Egyesület és elvileg a
Cégbíróságon még nem történt bejegyzés az új elnök nevével, ezért a régi elnöknek kellett
volna aláírni, sajnos ez nem történt meg. Nem tudom, hogy milyen oknál fogva nem lett
aláírva. Ezért 6 millió lehetséges támogatástól esett el a Horgászegyesület. Azt a megbízást
kaptam, hogy ezt mindenféleképpen mondjam el és egészítsem ki ezzel. Van-e kérdés,
észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, aki egyetért a Horgászegyesület beszámolójának az
elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezze. Köszönöm szépen. Ellenvélemény, tartozódás?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
55/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Baksi Horgászegyesület 2014. évi tevékenységéről készült
beszámolóját és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
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1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Búza Csaba egyesületi elnök
4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm Dobos Péter Egyesületi elnököt, a Baksért
Hagyományőrző Szabadidős Egyesület elnökét. Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e
kiegészíteni való, elnök úr?
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Igen. Itt elírás történt, hogy a szakmai pályázatnál
nem újabb 2 db laptopot vettünk, hanem 2 db számítógépet, ami ott van a Faluházban és ugye
Baksi lakosok, használhatják. Illetve az első mondatban, nem csak társadalmi munkával
segítettük a Baksi Zenész-és Vőfélytalálkozót, hanem tulajdonképpen mi tartottuk a hátunkat,
hogy egyáltalán ez a rendezvény létrejöhessen. Kellett hozzá egy civil szervezet, Anikó
megkeresett minket. Sok utánajárással jár, rendőrségtől kezdve, Katasztrófavédelem, ilyenolyan engedély, nem sorolom, mert minden rendbe jött és örömmel mondhatom azt is, hogy
az összegyűlt pénz 4 helyre került, meg is kapták a pénzt. Ennyit szerettem volna elmondani.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha
nincs akkor, én elfogadásra javaslom a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület
beszámolóját, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
56/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a
Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület 2014. évi
tevékenységéről készült beszámolóját és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3. Dobos Péter Pál egyesületi elnök
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Egy pár szót a Civil szervezetről. Én azt gondolom, hogy a civil
szervezetek tekintetében elég mozgalmas a település helyzete. Jó pár civil szervezetünk van,
vannak aktív és még aktívabb szervezetek. Ma már azt gondolom, hogy a civil szervezetek
pályázat és pályáztatás nélkül nem életképesek, illetve amelyik civil szervezet pályázatok
nélkül életképes, annak külön gratulálok, hogy ezt így fenn tudja tartani. Persze vannak olyan
szervezetek így például a Cinege Néptánccsoport beszámolóját nem halottuk, azért nem
halottuk, mert ugye a Baksért Hagyományőrző Szabadidős Egyesülethez tartozik. Én azt
gondolom, hogy megfelelő a civil szervezetek élete itt Bakson. Az sajnos pedig más kérdés,
hogy az Önkormányzat anyagi segítséget nem tud nyújtani, de bármelyik civil szervezet,
bármelyik Önkormányzati intézményt ingyen látogathatja, bármikor bemehetnek próbálni. Én
úgy gondolom, hogy az Önkormányzat adóerő képességét tekintve ez is éppen elég jelentős
támogatás a civil szervezetek tekintetében. Ennyit kívántam kiegészítésképpen elmondani.
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IV.
napirendi pont:
Beszámoló a civil szervezetek 2015. évi támogatásának lehetőségéről, és faluszintű
programok szervezéséről
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Én azt gondolom, hogy, úgy ahogy, tavaly sőt tavalyelőtt is az
Önkormányzatnak nem volt effektív lehetősége a civil szervezetek működését anyagilag
támogatni, de erkölcsileg és az intézményeinkkel mindenféleképpen azt gondolom, hogy
maximálisan támogatjuk őket. Azt szeretném elmondani, hogy megteszünk mindent annak
érdekében, hogy működni tudjanak. Mivel civil szervezetről van szó, és működésről van szó,
például a Polgárőr Egyesület tekintetében beadására fog kerülni egy gépjármű, amit
remélhetőleg meg is fogunk nyerni. És a Civil szervezetek is azt gondolom, hogy a Faluszintű
rendezvényeken lehetőségükhöz mérten részt vesznek az eseményen. Van-e a négyes
napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor én
elfogadásra javaslom a négyes napirendi pontot. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel,
jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
57/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy határozott a civil
szervezetek 2015. évi támogatásának lehetőségéről, hogy anyagi
támogatást nyújtani nem tud részükre.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3)Irattár

V.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: ROM azonosítószámú pályázat kapcsán kellene egy döntés hozni
a tisztelt képviselő-testületnek. Nem szeretném húzni az időt, mivel ezt a pályázatot Ternai
Levente írta meg, Levente én szeretném neked átadni a szót, egy pár mondatba légy szíves
ismertesd a pályázatnak a lényegét.
Ternai Levente intézményvezető: Először is azt mondanám el, hogy nem most fogom
megírni a pályázatot, hanem május 15-én kell benyújtani. Azt beszéltük, hogy a Falunaphoz
kapcsolódó programként, megszerveznénk az I. Roma kulturális napot. Felvetődött, hogy mi
lenne a program, és ami szerintem a legfontosabb, az első számú, az egy olyan kiállítás, ami
azon a napon lenne a megnyitója, a Budapesti Holokauszt Központ vándorkiállítása jönne ide
Baksra egy olyan témában, ami érintené a cigány Holokausztot. Lenne egy nagyon izgalmas
és érdekes bábelőadás, faragott bábuból, egy cigány népmese. Valamint lenne egy Csongrádi
fafaragó és játékkészítő iparművészmesternek egy standja, ahol ki lehet próbálni a fafaragást.
Ez is elsősorban egy gyerek program lenne. Ez a népi iparművész is cigány származású.
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Gondoltunk arra, hogy ennek a programnak az egyik száma alatt a Brigiék és a
Hagyományőrző Egyesület közös programja a Khalesz ande jék– Táncoljunk együtt
valamiféle zenés koreográfia, kerülne bemutatásra, illetve estére egy budapesti együttest
terveztem, az a nevük, hogy Szilvási Gipsy Folk. Régen volt egy olyan rendezvény, amely
cigány tehetségkutató volt és akkor ott ezt ők megnyerték, és az óta járják az országot.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Levente. Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mekkora összegre lehet pályázni?
Ternai Levente intézményvezető: 300.000 Ft.
Búza Zsolt polgármester: A lényeg az, hogy az önkormányzatnak ez pénzébe nem kerül.
Pénzt erre nem fogunk tudni adni. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés ezzel kapcsolatban?
Tulajdonképpen most arról kell döntenünk, hogy beadjuk-e a pályázatot vagy sem. Azt
gondolom az Önkormányzatnak, nem kerül pénzébe, tehát, hogyha csak ebből a pénzből
Holokauszt vándorkiállítást tudjuk ide hívni Baksra, már akkor megérte. Aki egyetért a
pályázat beadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
58/2015.(IV.29)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „ROM15-ALT-KEMT-2-0081 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat
benyújtásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza:
A) A Képviselő-testület támogatja a pályázat benyújtását az előterjesztésben
foglaltaknak megfelelően.
B) 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
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Ternai Levente intézményvezető
Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés: Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulásának a Szociális Központ-és Gyermekjóléti Szolgálat térítési díjaival
kapcsolatban, egyetlen egy dolog érinti Baksot, felolvasom. Családi Napközi: Baks Ficánka
önköltség 2998 forint/ellátási nap. Az intézmény térítési díja 1610 forint/ellátási nap. Javaslat:
1095 forint/fő/nap. Tulajdonképpen itt a képviselő-testületnek egy elvi hozzájárulást kell
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hozni, az elvi hozzájárulás nélkül a Többcélú Társulás nem tud igazából határozatot hozni,
ennek ez a lényege. Csak összehasonlításképpen, a Többcélú Társulás keretében 3 ilyen
családi napközi működik, Bakson, Balástyán illetőleg Kisteleken. A nálunk lévő térítési díj
1095 forint, Balástyán: 1805 forint, Kisteleken: 1055 forint. Tulajdonképpen erről kellene
határoznunk, hogy a Ficánkánál a javaslat 1095 forint/fő/nap. Ezt kellene a képviselőtestületnek elfogadni. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a BaksFicánka Családi Napközi 2015. évre vonatkozó intézményi térítési díját és
úgy határozott, hogy a javasolt 1095 Ft/fő/nap összeget fogadja el.

Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3)Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (6760 Kistelek, Tisza u.
1.)

4)Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása
5)Irattár
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a nyári gyermekétkeztetés. Jó párszor már
pályázott erre a képviselő-testület és most szintén van egy lehetőség nyári étkeztetésre. Ilyet
kaptatok? Akkor felolvasnám, de aki igényli, akkor azt utólag lemásoljuk, és akkor
megkapjátok.
Az előző évekhez hasonlóan a 2015-ös évben is részt kíván venni a nyári gyerekétkeztetési
pályázaton. Kérem az alábbi határozati javaslatot, szíveskedjenek megtárgyalni és elfogadni.
Határozati javaslat: Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete támogatja, hogy Baks
Községi Önkormányzat részt vegyen a 2015. évi nyári gyermekétkeztetési pályázaton.
Azért nincsenek még konkrétumok, mert nem tudunk még konkrét számokat, hiszen az
adatszolgáltatás az csak a jövő héten fog megtörténni. Tulajdonképpen az Önkormányzatnak
ez nem kerül pénzébe. Erről már nyilatkozott tavaly is Erzsike, hogy van egy keret 440
forint/nap, amennyiben ebbe a keretbe beleférünk akkor, beadjuk a pályázatot. Erika
egyeztetett Erzsikével és beleférünk szintén ebbe a 440 forintba, de azt gondolom, hogy ez
nagy segítség azoknak, akik nyáron is úgymond erre a fajta segítségre szorulnak. Van-e
kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs akkor, kérem a határozati javaslatot elfogadni, aki
egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze. Köszönöm szépen.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2015.(IV.29)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Baks
Községi Önkormányzat részt vegyen a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetési pályázaton.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazd. csop.vezető
4.) Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága Szeged, Széchenyi tér 9.
5.) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e nyilvános testületi üléssel
kapcsolatosan kérdés, észrevétel, kiegészíteni való, bejelentés?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Úgy tudom, hogy nem alkottunk rendeletet az avar és
kerti égetésre.
Búza Zsolt polgármester: A képviselő asszony rosszul tudja, van ilyen rendeletünk és benne
volt a mostani újságba.
Mihályné Tóth Margit képviselő: De nem határoztunk róla.
Búza Zsolt polgármester: Dehogynem. Ezt a képviselő-testület még jó pár évvel ezelőtt
elfogadta, és azt kell alkalmazni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én pedig azért gondoltam, tudom, hogy van, de azt
gondoltam az új törvényhez kell igazodnunk.
Búza Zsolt polgármester: Nem, a meglévő. A képviselő-testület amennyiben szabályozza a
tűzgyújtást, illetve az avarégetést akkor az a névadó, amennyiben nem akkor pedig a
Katasztrófavédelem kell fordulni és az a névadó. De mivel itt helybe szabályozza és az
újságba benne is volt, és én úgy tudom, hogy az újságot fel is rakjuk a honlapra, mivel annak
idején kérte a képviselő asszony, hogy kerüljenek fel a honlapra. És remélem, hogy
folyamatosan kerülnek fel a jegyzőkönyvek is, hiszen az is kérés volt. Remélem, hogy ezt is
intézni az IT mentorunk. Tehát ott is tudtak tájékozódni az emberek, nem csak az újságba.
Van-e más egyéb?
Mihályné Tóth Margit képviselő: A Mária-telepiek érdeklődnek, illetve hozzám is sokan
fordultak, hogy miért nem lehet mosni a Közösségi Házban? Akik eddig ott mostak, nem
tudják mire vélni, hogy most nem lehet. Tehát mi az oka ennek?
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Válaszolhatok?
Búza Zsolt polgármester: Persze, parancsolj.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Az egyik fő ok, hogy az egyik mosógépünk
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tönkre ment, de meg fogjuk javíttatni. A másik nagydolog, amit megbeszéltem a polgármester
úrral is, hogy hogyan tovább? Mert ugye eddig nagyon sokán behordták a mosnivalójukat.
Aminek tulajdonképpen a rezsijét az önkormányzat fizeti. És most már nem csak a vízdíjat
kell majd fizetni, hanem a csatornázási díjat is. Azt gondolom, hogy egy közös álláspontot
kellene mindannyinknak képviselni méghozzá olyan értelembe, hogy én javasolnám azt, és
ezt intéztem polgármester úr felé is, hogy beszéljük meg és tárgyaljuk meg. Én azt a javaslatot
tenném fel és tettem fel, hogy a jelzőrendszer által – ha szükséges, gyerekekre továbbra is
mosunk, viszont ez kizárja az egyedülálló személyeket, vagy olyan személyeket, akik tudnak
dolgozni, és el tudják gyakorlatilag magukat látni. Illetetve még az is felvetődött, hogy
próbáljuk meg annak az útját kijárni, hogy mosunk, de akkor valamennyi költséget kellene
fizetni. Rövid időn belül elkészül a gép, tehát meglesz. A másik fontos dolog az, és ezt
nagyon sokszor elmondtuk, hogy elsősorban a gyerekre mosnánk. Illetőleg, amit el szeretnék
még mondani a gépekkel kapcsolatban, hogy ezek nem ipari gépek.
Én ezt szeretném rövidre zárni azzal, és kérem a támogatását a tisztelt képviselőnek és
mindenkitől, akik az asztalnál ülnek, hogy képviseljünk egy olyan közös álláspontot, hogy
akik a jelzőrendszer által jeleznek, hogy meg vannak szorulva: nincs gép például. Illetve
abban az esetben, ha olyan állapotba kerül (beteg lesz), költségtérítés ellenébe természetesen
megoldjuk. Kérem akkor a polgármester urat, hogy tárgyaljuk meg és beszéljük meg, ha
lehetséges.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Anikó. Szerintem ehhez nem szükséges
testületi határozat vagy igen jegyző úr?
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Nem szükséges.
Búza Zsolt polgármester: Maximálisan egyetértek azzal, amit Anikó mondott. Kiegészítve
azzal, hogy mi alapján fognak odajárni, mosni. Azért valamiféle szabályozást én úgy
gondolom, hogy tenni kell. Mert például nekem is milyen jó, lenne, ha lemennék a Közösségi
Házba, az áramot nem fogyasztom illetőleg a vizet, és a csatornadíjat pedig az önkormányzat
fizeti.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Ennek csak az a szépséghibája, hogy eddig meg volt
engedve és mostantól nem.
Búza Zsolt polgármester: Sok minden változott, például az, hogy az Önkormányzatnak kell
fenntartani, eddig pedig a program tartotta fenn. A másik dolog, ami pluszba hozzájön, az
pedig, a csatornadíj, amit nekünk, önkormányzatnak kell fizetnünk. Úgyhogy tulajdonképpen
a mosási lehetőség, ahogy Anikó elmondta és azt abszolút szakmailag, közelítette meg.
Egyetértek vele, hogy a jelzőrendszerbe, aki benne van az éljen ezzel a lehetőséggel, hiszen
elvileg ez az intézmény leginkább a rászorultaknak szól. Én azt gondolom, hogy aki otthon ki
tud mosni, az ne használja már ki azt a kiskaput, hogy az önkormányzatra hárítja például a
mosási költséget. Azt gondolom, ezt lehet szabályozni, de mivel Anikó volt az, aki kikaparta
ilyen szempontból a gesztenyét és ő van napi kapcsolatban azokkal az emberekkel, akik
látogatják az intézményt. Én azt gondolom, hogy ez intézményvezetői kompetencia és idén
maradjon az intézmény hatáskörébe. Tehát ha esetleg ezzel kapcsolatban a későbbiek
folyamán mégis csak egy képviselő-testületi határozatot kellene hozni, ami jelen pillanatban
nem tudom, hogy kell-e hozni, de akkor kérlek szépen jegyző úr, néz utána és, hogy erről
kell-e nekünk ezt ilyen szinten szabályozni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: A költségvetést mindenféleképpen érinti.

12

Búza Zsolt polgármester: Ha például a mosásért Anikó kér mondjuk egy önköltségű
összeget, akkor kér érte, hiszen az önkormányzatnak is pénzébe van, az adófizetők pénzéből
megy ki. Úgyhogy ha 1 mosás meg van határozva, hogy mennyibe kerül és mondjuk az
intézmény, ezt kiírja, hogy ő ezt szolgáltatásként beszedi, szerintem minden további nélkül,
hiszen annak idején, amikor 4-5 évvel ezelőtt itt egy kivetítőn olvastuk, hogy léteznek már
olyan Közösségi Házak, amik önfenntartók. Tehát tulajdonképpen a kávétól kezdve az
internetért, mosásért fizet az a személy, aki bemegy ebbe a házba. Az más kérdés, hogy ez
nálunk így alakult ki, hogy nem fizetnek semmiért, mert a program mindent állt. Viszont a
programnak most oly módon vége, de én azt gondolom, hogy az önkormányzat így is jelentős
terhet vállal át, hogy ezt az intézményt működteti és ez valószínű, hogy működtetni is fogja a
későbbiek folyamán, de azt már szerintem nagy valószínűséggel pályázatból fogja, hiszen
nyáron fognak a pályázatok kijönni, úgyhogy remélhetőleg szintén pályázatból tudjuk ezeket
fenntartani. Ha-és amennyiben határozati javaslatra van szükség akkor azt a következő
testületi ülésen, meg fogjuk tenni.
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Én úgy gondolom, hogy az intézmény szolgáltatást végez, az
intézményvezetőnek van egy autonóm hatásköre abban a vonatkozásban, hogy kér-e térítést
ezért a szolgáltatásért. Szerintem ebbe nem kell beleszólnia a testületnek. Viszont, hogyha
valakinek térítésmentesen biztosítja ezt követően a szolgáltatást, az már egy szociális
szolgáltatásnyújtás. Úgy gondolom, hogy szerencsés lenne, ha ilyen szolgáltatás van a
testületnek határozatot hozni arra vonatkozóan, hogy milyen feltételekkel nyújthatja ő, mert a
saját védelme érdekében is tekintettel arra, hogy ő ne döntsön abban, hogy most mit enged
térítésmentesen, kinek engedi térítésmentesen, kinek térítés ellenében. Úgy gondolom eddig
mindenki térítés nélkül, moshatott, ebből a szempontból nincsen probléma, viszont ha már
differenciálunk, akkor a térítésmentességet a testület hagyja jóvá, a térítést pedig ő, mint
intézményvezető önköltségi alapon kiszámolhatja, és erről adhat tájékoztatást a testület felé.
Búza Zsolt polgármester: Rendben, akkor a következő testületi ülésen ezt tárgyalhatjuk.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Csak a mosásra vonatkozik?
Búza Zsolt polgármester: Bármire.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Csak egy mondat erejéig. Tehát ez nem fogja
kizárni az idősebb generációt is, és azt gondolom, hogy a határozati javaslatba belekerülhet,
akkor az úgy kerüljön bele, hogy akit a jelzőrendszer hivatalosan támogat azzal, hogy például,
a mosás az történjen ingyen, illetve szüksége van, rá, mert alátámasztja a Családsegítő, a
Gyermekvédelem, stb., akkor annak mehet ingyen és erről gyakorlatilag a jelzőrendszer által
mi biztosan fogunk értesítést kiküldeni. Aki viszont a jelzőrendszer támogatása nélkül
szeretne mosni, annak pedig költséges.
Búza Zsolt polgármester: Jó. Egy javaslat elhangzott, a következő soros testületi ülés
júniusba lesz. Ezzel kapcsolatban május végig, akinek bármilyen jellegű javaslata van a
házzal kapcsolatban, hogy mi az, amit szabályozzon a képviselő-testület, akkor az írásban
legyen szíves, adja be javaslatát, tehát május végig írásba.
Anikó én arra szeretnélek kérni, hogy ad be te is a javaslatodat, hogy mi alapján szabályozza a
képviselő-testület. És akkor a júniusi soros testületi ülés előtt, mivel szociális területen is
érinti ez a szabályozás, így akkor a Szociális Bizottság, pénzügyi területen is, így a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság is üljön össze és tárgyalja meg. Ezért is kérem, hogy május végéig
érkezzenek be. Köszönöm szépen. Van-e egyéb más?
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Két-három egyedülálló nyugdíjas keresett meg, ők
szeretnének olyan kukát, nem tudom, hányan jelentkeztek, de olyan félelmük van, hogyha
kiteszik, akkor azt jelzi, hogy egyedül élnek, egyedül lakik, és ez közbiztonság szempontjából
félelmet ébreszt bennük. És erre valami válasz vagy megoldás kellene.
Búza Zsolt polgármester: Három válaszom van erre:
1.) a Fő utcán kész van a térmegfigyelő-rendszer és a hosszú évek során, először nem jelezték
például, hogy a temetőbe loptak virágot, először ebben az évben.
2.) Mivel kiosztottuk az ajtóriasztó ékeket a 70 év felettieknek, illetve a nyugdíjasoknak.
3.) Ha nem kéri a kukát akkor, viszont nem tudják, hogy egyedül élő és ennek pedig ez a
módja, hogy elkerülje.
Minden egyedül élő mellé én azt gondolom, hogy nem állíthatunk rendőrt, nem állíthatunk
polgárőrt, és azt gondolom, hogy a közbiztonság semmivel se rosszabb a településünkön, mint
bármelyik környékbeli településen. Sőt mondhatom azt, hogy ha a statisztikai mutatókat
nézzük, hogy jobb, mint xy településen.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Még egy dolog, amit szeretnék, a legutóbbi rendkívüli
testületi ülésen szó volt a szennyvízzel kapcsolatosan azon belül a nyomott rendszert érintve,
hogy lett-e döntés? Azt mondtad, összehívod, a nyomott rendszerhez hozzájárul az
Önkormányzat, ilyen felvetés volt.
Búza Zsolt polgármester: Nem hívtam még össze, mert nem érkezett még árajánlat. Majd ha
lesz árajánlat, mert 3 árajánlatot kértem, ugye ez elvileg egy egyszerű közbeszerzési eljárás.
Még nem érkeztek be az árajánlatok, úgyhogy addig még nincs miről beszélnünk. Majd ha
beérkeznek az ajánlatok, azután fogom összehívni, mind a Víziközmű Társulatnál lévő
döntésbe kompetens embereket, mind pedig a képviselő-testület tagjait és akkor majd utána
döntünk ebbe a dologba.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Csak mondtad, hogy járjam végig a Dózsa György utcát,
és én végig jártam, de egy nyomott vezeték sincsen.
Búza Zsolt polgármester: Nem mondtam, hogy a Dózsa György utcát járd végig, szó se volt
a Dózsa György utcáról, csak arról az 50 db nyomott vezetékről volt szó.
Csépe István képviselő: Azt szeretném mondani, hogy több fajta település részekről hallom,
hogy olyan jellegű gond van a szennyvízzel, hogy visszaérzik a szaga. Nem tudom, hogy
halottad-e már az emberektől, de akár az Ady Endre utca vége irányából, valakinek a
fürdőszobájából vagy WC-jéből jön vissza a csatornának a szaga. Tehát ennek utána kellene
járnia valakinek, információt kellene szerezni, hol és mikor, illetőleg milyen helyen vannak
ezek a problémák, hiszen átadáskor ebből gondok lehetnek.
Búza Zsolt polgármester: Ha tudsz ilyenről, hogy valahol visszaérzik a szag, akkor azt légy
szíves jelezd, ki fogunk menni és meg fogjuk nézni, illetve a kivitelező ki fog menni. Meg
mondom őszintén a Faluházba volt ilyen és nagyon egyszerű módon, elintéztük. Van-e más
egyéb?
Ha nincs akkor én egy dologgal, tartozok, mégpedig azt ígértem meg múltkor a rendkívüli
testületi ülésen, hogy ki, hogyan, milyen programból van finanszírozva a bére. Van 7
köztisztviselőnk, egy fő a TÁMOP komplex telep pályázatból van finanszírozva, a
projektmenedzsment a TIOP 323-ból van finanszírozva, asszisztens a 323-ból van
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finanszírozva, szintén egy munkatársa a TIOP 323-ból, Baksi munkavállaló 323-ból van
finanszírozva, ők mind itt vannak bent tulajdonképpen az Önkormányzatnál, és ezt azért
mondom, hogy tudjátok, hogy miből van. Terkának a nevét úgy gondolom, hogy mondhatom
egész nyugodtan, tehát ő az 536-os pályázatból van, pénzügyi asszisztens TIOP 323-ból, ő
kezeli tulajdonképpen a kifizetési kérelmeket. Van a szakmai vezető az 536-ból, a
közfoglalkoztatottak, akit már múltkor említettem, hogy diplomás közgazdász és a Szociális
Szövetkezetnek készíti elő az üzleti tervét, van egy adminisztrátorunk a közfoglalkoztatás
keretében és van szintén egy adminisztrátor, aki különböző könyvelés előkészítéseket végez a
közfoglalkoztatói program keretében. Tehát a hivatal létszáma az maradt, hanem a
közfoglalkoztatás és a különböző programok keretében vannak plusz munkavállalók a
hivatalban. Ezt a tájékoztatást szerettem volna még elmondani. És mivel 8 perccel tovább
léptük az időkeretet, tisztelettel az ülést bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a
megjelenését.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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