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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat.
Tóth Zoltán távozása után volt egy megbízott őrsparancsnok, de akkor a
hadnagyúr személyében most már kinevezett őrsparancsnokot kaptunk,
úgyhogy tisztelettel köszöntöm. A napirendi pontok elfogadása után szeretném,
hogyha egy pár gondolatot mondana az őrsparancsok úr és elfoglaltságára való
tekintettel vagy tud egy ideig maradni, vagy marad, vagy időközben el kell
mennie. Ezért gondoltam, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtt egy kis
bemutatkozásra átadnám a szót. Természetesen végül is, de nem utolsó sorban
köszöntöm, nem tudom ki találkozott vele, és ki nem, dr. Faragó Péter
jegyzőurat köszöntöm körünkbe. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
munkaviszonya január elsejével megszűnt és annak a jogköre, hogy a
munkáltatói jogkörök teljes egészében a polgármestert illeti meg 2013 óta.
Pályázatot írtam ki, ugye ez a pályázat nem volt sikeres, de addig is
gondoskodunk, kell arról, hogy a hivatalt illetve a Polgármesteri Hivatalt
megüresedett időszakig valaki helyettesítse így jött a gondolat, és az ötlet, hogy
dr. Faragó Péter jegyzőurat kérem kölcsön, aki Tömörkényen és Felgyőn
dolgozik. Polgármester urakkal való kapcsolatomra való tekintettel
beleegyeztek abba, hogy amíg nem találunk állandó jegyzőt, addig a jegyző úr
fog helyettesíteni. Szerdánként ügyfélfogadási napja van, minden szerdán itt
van. Sőt volt már példa olyanra is, hogy amikor szükségünk volt rá így a január
28.-val bezárult napon, időközbe is a rendelkezésünkre állt, vagy úgy, hogy
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személyesen jött el vagy e-mail-en, telefonon keresztül értekeztünk. Egy
hónapig még biztosan fog helyettesíteni, ugyanis a pályázatok, amik eddig
beérkezetek úgy döntöttem, hogy újabb pályázati lehetőséget fogok kiírni és
ugyanazokkal a konstrukciókkal. Reméljük, hogy fognak jelentkezni egy jó
páran és akkor azok közül reményeim szerint biztosan lesz olyak, aki be fogja
tölteni Bakson a jegyzői állást.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismertetném a napirendi
pontokat, az első napirendi pont Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről. Második napirendi pont Jegyző beszámolója a Polgármesteri
Hivatal előző évi tevékenységéről, harmadik napirendi pont Beszámoló a
Faluház és Könyvtár 2014. évi tevékenységéről, én tisztelettel javasolnám
ennek a napirendi pontnak az elnapolását a következő soros testületi ülésre, így
tehát javasolnám harmadik napirendi pontnak Előterjesztések, negyedik
napirendi pont pedig Bejelentések, Interpellációk.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
1/2015.(I.28.)

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: Tisztelt hadnagy úr átadnám a szót.
Bánfi Ferenc őrsparancsnok: Köszönöm még egyszer a polgármester úrnak a
meghívást. Üdvözlök én is mindenkit. Bánfi Ferenc rendőr hadnagy vagyok.
November 1. óta látom el az őrsparancsnoki tevékenységeket. 2004-ben
kezdtem meg pályafutásomat, járőrként kezdtem. Bátran mondhatom el, hogy
félig Baksi vagyok, szerintem édesapámat, nagyapámat biztosan sokan ismerik.
Nős vagyok, 1 fiúgyermek édesapja, jelenleg Balástyán élek ideiglenesen
családommal. Annyit elmondanék, hogy mint a magam nevében illetve
kollégáim nevében elmondhatom, hogy mindent meg fogok tenni, hogy a rend
és közbiztonság fennmaradjon. Köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen hadnagy úr. Annyit szeretnék
elmondani, a hadnagy úrral kapcsolatban, hogy már többször találkoztunk, sőt
többször beszélgettünk. Azt gondolom az óta is, folyamatosan tartjuk a
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kapcsolatot, valamint a hadnagy úr a polgárőrséggel is. Abban bízom, és az
lenne az igazán jó, hogyha a hadnagy úr ugyanolyan sokáig szolgálna itt
Bakson, és olyan helyismeretre tenne szert, mint Tóth Zoltán százados úr, mert
én azt gondolom ő neki elég volt neki végig menni bárhol és akkor tudták, hogy
az őrsparancsok végig ment a településen. Bízom benne, hogy egy hasonló
jellegű dolgot sikerül kialakítani és, hogy a kapitány úr támogatja, hogy a
hadnagy úr nagyon sokáig teljesítsen szolgálatot. Azt gondolom, hogy ez a rövid
idő alatt is jól együtt tudott dolgozni, az önkormányzat, mint a helyi
polgáregyesület. Köszönöm szépen az eddig munkát.

I.
napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Bocsánat, közmeghallgatás. Én azt nem mondtam,
de ezzel is, mivel benne volt a napirendi pontokba és a munkatervbe, hogy a
mai nap folyamán közmeghallatást tartunk. A törvény úgy írja elő, hogy egy
évben egyszer kötelező közmeghallatást tartani. Abból a meggondolásból
módosult ilyen formán a napirendi pontok, amit elfogadott a képviselő-testület,
hogy 2015. január elsejével változott az ivóvíz szolgáltató, és ugye benne
vagyunk most a szennyvíznél a próbaüzembe. Egyéb dolgok is változnak majd
ezt februárba, fogjuk bevinni, csak érinteni szeretnénk például a szilárdhulladék
szolgáltatóval kapcsolatos változásokat. Februárba fogjuk elfogadni a
rendeletet, ugyanis úgy néz ki, hogy rajtunk kívülálló okok miatt, bár mi ezt
régóta szerettünk volna már, kisebb kukák legyenek kihelyezve. Ezekre, a
kisebb kukákra úgy néz ki, hogy törvénymódosítás miatt, illetve
rendeletmódosítás miatt lehetősége lesz Baks Községnek. Ugyanis 2015. július
elsejétől olyan jogszabály lép életbe, hogy ahol egy személy tartózkodik,
ingatlanonként akkor oda Baks esetében, egy 60 literes kukát lehet kihelyezni.
Két dolog fogja érdekelni a lakosságot, kik azok, akikhez kilehet helyezni, csak
is olyanok, akik az önkormányzat által lehet igazolni. Tehát be kell jönni az
önkormányzathoz, és az önkormányzat fogja bizonyítékértékűen igazolni azt,
hogy abban az adott ingatlanba csak egy ember szerepel. Hogyha mondjuk már
két-három ember, lakik ott, akkor nem igényelhetnek hatvan literes
gyűjtőedényt. A másik, hogy sokszor és szorosan fogják ellenőrizni, hogy ne
legyen alkalom arra, hogy kijátsszák ezt a lehetőséget, mert azt gondolom, hogy
nagyon sokak lesznek olyanok, akik rögtön egyedüliként fognak lakni abba az
ingatlanba. Erre oda fog figyelni a szolgáltató. A másik, hogy az árami érdekli
az embereket, sajnos erre vonatkozóan információt nem tudunk, tegnap volt az
egyeztetés a közüzemi szolgáltatóval, ő se tud információt, várják ők is, szerb
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hatóságilag lesz meghatározva, központilag lesz meghatározva az ár, nem
tudjuk még. A lényeg az, hogy vannak olyan települések, ahol kettő főre is
engedett a 60 literes gyűjtőedény, ugyanis fogjátok majd látni, hogy lesz egy
olyan előterjesztés, hogy KEOP-os pályázatot fog érinteni és annak
megvalósulásakor fog életbe lépni, ha az, hogy a sárga zsákot ki fogják cserélni
110 literes gyűjtőedényre, amilyen gyűjtőedénybe szelektív hulladékot lehet
gyűjteni. A kommunális hulladéknak azért van nagy jelentősége, hogy minél
szelektívebben tudjuk gyűjteni a szemetet, ugyanis, ha ez az 50 liter le tud,
csökkeni 10 literrel még akár még kevesebbre is, azt gondolom ez után
motiváció lesz az embereknek, hogy nem mindegy mekkora gyűjtőedény lesz,
mert minél kisebb gyűjtőedény a cél annál kevesebbet fogunk fizetni a
szolgáltatásért. A lényeg az, hogy minél szelektívebben kell, gyűjtsük a
szemetet. A másik dolog, hogy 60-80-110-120 literes gyűjtőedények fognak
kihelyezésre kerülni. Nálunk most ugye, 110 120 és 240 literes gyűjtőedények
vannak foganatosítva, de az a cél, hogy mi is igénybe tudjuk venni a 60 és 80
literes gyűjtőedényeket. Ezt a februári soros testületi ülésen részletesen el
fogjuk magyarázni, ugyanis tegnap volt egy egyeztetés és ebbe a tárgykörben
még vannak olyan pontok, vannak olyan részek, amik további egyeztetést
igényelnek. A teljes ismertetését az anyagnak február soros testületi ülésen
fogjuk megtenni. Szerettem volna elmondani, hogy olvastátok többen is, hogy
január elsejével változott a jogszabály és minket tulajdonképpen a kukák
tekintetében a júliusi elsejei határidő fog érinteni. Amennyiben július elsejével
nem sikerül a szolgáltatónak kisebb kukát kihelyezni annak ellenére
kutyaköteles, ha a személy tudja igazolni, hogy egymaga lakik az ingatlanon
annak ellenére köteles a 60 literes kuka árát számolni, akkor is, ha jelen
pillanatban a 110 liter kuka van nála. Úgy gondolom ez a legnagyobb dolog,
amivel változott, és amivel szerettem volna kiegészíteni a beszámolót.
Természetesen a közmeghallgatáson fogjuk ismertetni részletesen. A másik,
hogy a közmeghallgatást miért javaslom a februárira, azért mert ugye vízközmű
szolgáltató váltás is történt, és nem csak nálunk, hanem másnál is történt váltás,
és a szakemberek nem igazán tudtak volna eljönni a januári közmeghallgatásra,
ezért közösen javasoltuk, hogy februárba legyen. A szakemberek el fognak
jönni, és el fogják mondani, hogy a szolgáltató váltással, hogy fog alakulni, mi
fog változni, és ez ugyanúgy vonatkozik természetesen a szennyvíz esetére is.
Februárba sokkal alkalmasabb mind a két szolgáltatónak, hogy eljöjjön és
beszámoljon az embereknek. Van-e az írásos beszámolóval kapcsolatban
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?
Csépe István képviselő: A szeméttel kapcsolatban szeretnék annyit mondani,
hogy a rendelkezésre bocsátott anyagba egyértelműen benne vannak ezek a
dolgok, amiket elmondtál, a változási lehetőségek. Benne van az is, hogy az
összes települések közül Mórahalom kap egy olyan lehetőséget, hogy mért
szemétszállítás lesz. Javasoljuk, hogy nálunk is legyen ez, ha megoldható.
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Búza Zsolt polgármester: Valóban szóba került ez tegnap egy holland meg egy
dán példával. Úgy gondolom nem csak technikailag, kell felnőni a feladathoz,
hanem gondolati síkon is. Ha van rá mód és lehetőség természetesen, akkor
minden további nélkül javasolni fogjuk, hogy nálunk is legyen ez. Bár minden
kukát, amit kihelyeznek ezután, chippel fognak ellátni, tehát tudni fogják
pontosan, hogy kié is az a kuka. Most is tudják, hiszen minden kukának van
száma, és szám szerint van most kiadva, de chippelni fogják a kukát.
Köszönöm szépen. Van-e még egyéb más észrevétel, kiegészíteni való?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2015.(I.28.)

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 elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

II. napirendi pont:
Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal előző évi tevékenységéről
Ea.: Dr. Faragó Péter m.b. jegyző

Búza Zsolt polgármester: Tisztelt jegyző úr át is adom a szót.
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Tisztelt képviselő-testület, köszönöm a szót
polgármester úr. Azért tartottam fontosnak bevinni, nem csak, azért mert a
munkatervben szerepel, hanem a leendő új jegyzőnek is be kell majd vinni, tehát
úgy gondoltam, hogy olyan adatokat tartalmaz, amelyek objektív, tényszerű
adatok. Tájékoztató jelleggel a képviselő-testület ezt a beszámolót
megtárgyalhatja, mert ezek gyakorlatilag adatbázisokból kigyűjtött adatokat
tartalmaz. Kérem a testületet, hogy támogassa a jegyzői beszámolót.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e kérdés, észrevétel?
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2015.(I.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete
megtárgyalta Dr. Faragó Péter jegyző jegyzői
beszámolóját a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
tevékenységéről és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Most ugrunk egy nagyot, mert a Faluház és Könyvtár
2014. évi tevékenységéről a beszámoló elmarad és átadom a szót a jegyző úrnak.
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Gyakorlatilag a könyvtárba ez év elején volt egy
ellenőrzés, a megállapításokat még nem kaptuk meg. Viszont azt már tudjuk,
hogy át kell alakítani a könyvtár szerkezetét és szervezetét, nagy valószínűség
szerint, önálló intézményként kell működtetnünk a könyvtárat a 2015-ös évben.
Erre vonatkozóan többféle lehetőséget fogunk kidolgozni. A februári testületi
ülésre ez az anyag el fog készülni és természetesen a lehetőségeket és behozzuk.

III. napirendi pont:
Előterjesztések

Búza Zsolt polgármester: Az első előterjesztés lenne a Gondozási Központ
szakmai programja és annak mellékletei. Átadnám a szót Ternai Levente
intézményvezetőnek.
Ternai Levente intézményvezető: Tisztelt képviselő-testület most először
vagyok itt, bár szinte mindenkit ismerek. Bemutatkoznék azért, Ternai Levente
vagyok, szociális munkás végzettségem van, Szegeden végeztem. 2 éve
dolgozom Bakson a TÁMOP programban először, mint, szociális munkás.
Az előterjesztésemmel kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy az
indokolja ezeknek, a dokumentumoknak a benyújtását, hogy volt egy
Kormányhivatali ellenőrzés ebből kifolyólag, bizonyos szabályzatokat
átalakítottam, átírtam.
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Nem volt még alkalmam, de szeretném megköszönni a bizalmat, és igyekszem
ezt a bizalmat honorálni.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Van-e az anyaggal illetve a
szóbeli kiegészítéssel kapcsolatban valakinek kérdése, észrevétele?
Csépe István képviselő: Miután átolvastam a szakmai anyagot, maximálisan
jónak tartom, hogyha a szociális rászorultságot a helyi orvos betegség jellege
miatt igazolja, az érintett nem képes önmaga egyszeri étkeztetését az igénybe
veheti ezt a szolgáltatást. Egyetlen egy dolog merült fel bennem, gondolkodjunk
el azon, ezt a testületnek szeretném mondani, illetve a szociális bizottságnak.
Gondolkodjunk el azon, hogy azoknak az időseknek, azoknak a korlátozott
személyeknek, akik hétköznaponként igénybe veszik ezt az intézményt, azoknak
a számára szombaton és vasárnap az egyszeri étkeztetésüket meg kellene oldani.
Ternai Levente intézményvezető: A szakmai törvény legalábbis legjobb
tudomásom szerint az idősek nappali ellátásának hat napos nyitva tartást
bizonyos feltételek mellett megenged és látok rá esélyt. A vasárnapot viszont
nem tudom elképzelni, illetve nem tartom valószínűnek. Összegezve a hat
naposra látok esélyt.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e mást kérdés? Ha nincs,
akkor én tisztelettel köszönöm Ternai Leventének az írásos beszámolót, valóban
részletes a beszámoló és akkor ezek szerint a jogszabályi módosításoknak
megfelel. A házirendet, azt külön el kell, fogadjuk? Vagy egyben az egészet?
Ternai Levente intézményvezető: Szerintem egyben az egészet.

Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért a napirendi pont elfogadásával, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2015.(I.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta
és jóváhagyja a Gondozási Központ Szervezeti és Működési
Szabályzatát, az étkeztetés szakmai programját és annak
mellékleteként a megállapodást, valamint az idősek klubja
szakmai programját és annak mellékleteként a házirendet és a
megállapodást.
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Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Ternai Levente intézményvezető
Gazdálkodási Csoport
Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztést szóban szeretném
ismertetni. A Hungerit Zrt. részéről jött egy megkeresés miszerint 8-10 ha-os
kivett területet keres, Baksnak a területén befektetés céljára, ugyanis 17 és 20
ezer négyzetméteres épületeket szeretne építeni. Lakóövezettől 500 méteres
távolságra és 8-10 ha-os terület. Legjobb tudomásom szerint kettő darab ilyen
van, kivett terület, az egyik a TSZ.-nek a területe viszont ott nincs 500 méteres
védőtávolság, egyetlen egy ilyen terület van az a Gagarin major. Ha valaki tud
erről és természetesen az is fontos a befektetőnek, hogy, illetve bocsánat van
még egy másik a Levelényi major. Tehát ez a kettő van, a Gagarin major és a
Levelényi major és a TSZ terület, bocsánat három van. A Levelényi major az
tudjuk, hogy a Héjja Testvéreké, a Gagarin major az arabé, és nem gondolnám,
mivel nemrég volt, hogy kisajátítottak tőle jó pár hektár földterületet, hogy el
szeretné adni a már meglévő területeit. De ha valakinek van erre vonatkozó
ötlete, akkor azt szívesen vesszük, mert így tulajdonképpen az önkormányzatot
közvetítő szeletként kérte fel a befektető, tehát ha valakinek tudomása van arról,
hogy bárki szeretne eladni 8-10 ha-os területet, ami kivett területként van
regisztrálva a földnyilvántartásba, azt természetesen örömmel közvetítjük a
befektető felé, hiszen 10-15 új munkahelyet tudna ezzel teremteni. A másik,
pedig ami nagyon fontos, hogy iparűzési adó szempontjából is jelentős
összegeket fizetne be éves szinten a befektető.
Következő előterjesztés, most kerül kiosztásra, amit szeretnék ismertetni. A
Nonprofit Kft. egy nyílt lízing pénzügyi konstrukcióba vett részt. Vett egy
Renault Traffic gépkocsit és tulajdonképpen a nyílt lízingű pénzügyi
konstrukciónak lényege, hogy a fennmaradó maradványösszeget ki kell fizetni
január 28. napjáig illetve el kell utalni, 1 millió 545 ezer 50 forint. A határozati
javaslatba 1. 454. 050 forint van írva, de az elírás. Tehát 1 millió 545 ezer 50
forint az, ami most esedékes. El szeretném mondani, hogy tegnap a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta, ugyanis az nincs
benne az előterjesztésbe és a határozati javaslatba, amiért megvásároltuk annak
idején, hogy bérleti díjként a TÁMOP-os pályázatból 240 ezer forint illeti meg
ezt az autót és tulajdonképpen májusig még 240ezer forint fog havonta jönni.
Nagyon könnyű kiszámolni ötször 240 ezer forint, az 1 millió 200 ezer forint és
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1 millió 545 ezer 50 forintot kell most befizetni. Tehát ezt a Kft. nekünk vissza
tudja, és vissza fogja adni, tulajdonképpen ebbe kellene dönteni és azáltal, hogy
a Kft. ezt az 1 millió 545 ezer 50 forintot kifizeti, csak azután lesz igazából a
Kft. tulajdona. Van-e kérdés, észrevétel? Ha nincs kérdés, akkor elfogadásra
javaslom, hangsúlyozom, tegnap a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2015.(I.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta az
előterjesztést és támogatásként a Baksi Falufejlesztő Nonprofit
Kft. számára 1.545.050 Ft-ot biztosít annak érdekében, hogy a
Renault Traffic gépkocsi fennmaradó maradványösszegét
kifizesse.
Megbízza a polgármester, hogy az 1.545.050 Ft maradványérték
összegét tervezze be a 2015. évi költségvetési rendeletbe.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető
4.) Néma Norbert Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezető
5.) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az integrált foglalkoztatási
stratégia. Tulajdonképpen ez nem mást, mint a Helyi Közösségi Akadémia ezzel
kapcsolatosan volt 2 hete egy záró konferencia, ahol tulajdonképpen bemutatták
a Helyi Közösségi Akadémiára vonatkozó helyi dolgokat, és erről szól, hogy
közel jövőben melyek azok a fejlesztések, melyek azok a stratégiai pontok,
amelyek kitörést jelenthetnének. Van-e kérdés, kiegészíteni való ezzel
kapcsolatosan? Természetesen ezt is megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság és elfogadásra javasolta. Aki egyetért az írásos anyaggal, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
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6/2015.(I.28.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „Integrált Foglalkoztatási Stratégia elfogadása„ című
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a
Helyi Közösségi Akadémia Programsorozat keretében keletkezett
Baksi Integrált Foglalkoztatási Stratégiát.
2. A Baksi Integráli Foglalkoztatási Startégiát foglaltak
megvalósulását
két
évente
felülvizsgálja
és
annak
megvalósításáról két évente tájékoztatást kér a Polgármestertől.
3. A Képviselő – testület megbízza a Polgármester a Baksi
Integrált Foglalkoztatási Stratégiában foglaltak megvalósítása
érdekében a szükséges pályázati lehetőségek felkutatásával és a
végrehajtáshoz nélkülözhetetlen szükséges pályázati források
megszerzésével.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester;
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3) Gazdálkodási Csoport
4) Harangozóné Pálnok Orsolya koordinátor
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a közterület-felügyelet
létrehozása Baks Községben. Mindenki tudja azt, hogy 7 ponton kamerákat
helyeztünk el a Községben. Az előterjesztésbe le van írva pontosan a kihelyezett
kameráknak a helye és a száma. Annyit szeretnék még elmondani, hogy az egyik
kollégám, aki mezőőrként van szolgálatba, illetve felvéve, jelentősen mértékbe
segíti ezeknél, a rendszereknél a lebonyolításába. Tulajdonképpen plusz 4
kamerát fogunk még kapni, a másik, hogy sikerült elintézni teljesen ingyen és
bérmentve, hogy ebben az évben az összes intézményünket havonta
távmegfigyeléssel nézik. Tehát az azt jelenti, hogy nem kérnek érte semmi
pénzt. Az intézményeket úgymond, táv-felügyelet látja el havonta. Nem a
rendőrségnek csörög be, hanem van egy diszpécser szolgálat, aki egy 24 órában
figyeli ezt, és tulajdonképpen oda megy a riasztás. A pályázatnak a feltétele volt
az, hogy egy közterület-felügyelőt kell létrehozni, és a közterület-felügyelővel
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kell működtetni ezt a rendszert. Nyertes pályázat esetén ez volt a feltétel.
Köztisztviselői munkaviszonyba kell, hogy dolgozzon. Ehhez kérem a tisztelt
képviselő-testületnek a hozzájárulását. Jegyző úr ezzel kapcsolatban akarsz-e
kiegészítést tenni?
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Igen, egy rövid kiegészítést. Az előterjesztés
melléklete gyakorlatilag egy rendelet tervezet a térfigyelő rendszeréről, ezt
jogszabály írja elő, hogy ahol térfigyelő kamera van, ott a térfigyelő kamerák
kiépítésének célját, illetve az üzemeltetés jellegét azt rendeletben, alap szinten
meg kell határozni. Egyébként magasabb szintű jogszabály tartalmazza azt,
hogy a térfigyelő rendszert működtető önkormányzat a működtetést közterületfelügyelet útján látja és láttatja el. Lehet közterület-felügyeletről és közterületfelügyelőről is beszélni. Ebben az esetben a település méretét tekintve
közterület-felügyelőről beszélünk, aki a közterület-felügyeletre vonatkozó
törvény alapján köztisztviselő lehet, viszont Baks település mezőőrséget is tart
fenn, illetve van mezőőr és a közterület-felügyeleti törvény, kimondja, hogy
mezőőr lehet egyben közterület-felügyelő is. Jelen esetben közvetlenül a mezőőr
megbízható a közterület-felügyeleti feladatok ellátására oly módon, hogy
közalkalmazotti státuszát át kell emelni köztisztviselői státuszba és a két
munkakört, el tudja látni. Ha nem lenne mezőőr vagy a törvény, ezt nem
biztosítaná akkor további létszámfejlesztés, válna szükségessé vagy a
köztisztviselőnek a munkakörét, kellene bővíteni. Maga az előterjesztés arra
irányul, hogy ezt a rendeletet a képviselő-testület elfogadja, hogy ennek az
eleme meglegyen a szabályszerű működésnek, ezzel párhuzamosan a személy
beiskolázása megtörténik, illetőleg amikor szükség lesz akkor fel lesz véve
köztisztviselőnek.
Búza Zsolt polgármester:
kapcsolatosan?

Köszönöm

szépen.

Van-e

kérdés

ezzel

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Az elmondottakból tudjuk, hogy ugye kiről
van szó. Van-e valamilyen alternatíva arra vonatkozóan, hogy hány órában látja
el a felügyeletet, 24 órás folyamatos megfigyelés lesz a rendszerrel, hogy akkor
a mezőőri munkáját utána folytatja-e vagy a kettőt együtt?
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: A közterület-felügyelet az egy tágabb fogalom,
mint maga a térfigyelő rendszer vonatkozásában történő közterületi
alkalmazásban.
Ő nem figyeli egész nap a kamerát, ez egy automata rendszer. Ha a hatóság
valamilyen bűncselekményt észlel, akkor ő visszatölti az anyagot és átadja a
nyomozó hatóságnak, megvannak a szabályai, de ezek le is vannak írva az
anyagba. Neki csak akkor van szerepe, mint közterület-felügyelő, ha
jogszabálysértés történik. Nekünk itt Bakson meg más településeken is ahol
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kiépítésre kerül, azért szükséges a közterület-felügyelő alkalmazása, hogy meg
tudjunk felelni a kamera rendszer működtetési feltételrendszerének. Ez egy
szükséges plusz, ami kell és más módon, nem lehet ellátni. Ennyit tudok
elmondani.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: A képviselő-testület hozhat-e arról
határozatot, hogy meddig kell a felvételt megőriznie?
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Központilag van szabályozva. Erre most nem
tudok Önnek konkrét adatot mondani.
Búza Zsolt polgármester: Nagyon szívesen elmondom csak azért nem
nyilvános ülésen, hogy ne jusson olyanok tudomására, akik esetleg ezt az
információt ki akarják használni. Egyetlen egy gondolattal szeretném
kiegészíteni a jegyző urat, tulajdonképpen ez 2 az 1-ben, és ahogy jegyző úr is
elmondta, nem kell 24 órát, napi 2 órát, félórát figyelnie a rendszert. A másik
dolog pedig, hogy azért hoztuk létre a mezőőri szolgálatot, mert 90 ezer forintos
támogatást le lehet hívni, ha most ezt csökkentjük, mármint a mezőőri
szolgálatot és mondjuk nem napi 8 órában, dolgozik, hanem mondjuk 6-7
órában, akkor ez az intenzitás csökken. Én azt gondolom, hogy ezt senki nem
akarja, ha ezt a forrást, ha ezt a támogatási intenzitást le lehet hívni. Amikor a
képviselő-testület létrehozta a mezőőri szolgálatot akkor abba maradtunk,
megnézzük mennyire, működik és természetesen ezt lehetőség szerint bővíteni,
szeretnénk. Télvíz idején nem gondolnám, hogy olyan sok terménylopás történik
a mezőn, mint mondjuk ősszel. Viszont azt akárhogy is nézzük, egy több száz
hektáros területen még két mezőőr is el van veszve. Tehát azért van például
biztonságtechnikai szempontból, létrehoznak egy új korszerű zárat, lakatot, és
azt a betörőt mindig utolérik, és mindig fejlesztik. Hiába állítjuk a mezőőrt a rét
egyik sarkára, mert aki lopni akar kukoricát, az nem a mezőőr mellett fog lopni,
hanem a rétnek a másik területén fog. De én azt gondolom, hogyha ez jól
működik, márpedig jól működik, hiszen most hétvégén is egy falopáson értek
tetten egy úriembert, úgyhogy a mezőőr és a polgárőrség közösen. És ez nem
először történt, hogy a mezőőrt és a polgárőrség valamint a mezőőr és a
rendőrség közösen ad szolgálatot. Működik a rendszer, és azt gondolom, hogyha
tudjuk finanszírozni és, ha tudjuk igényelni a másik mezőőrt is, akkor
mindenféleképpen el kell gondolkodni azon, hogy még vegyünk fel embert
mezőőrnek. Ezzel szerettem volna kiegészíteni. Van-e kérdés, észrevétel? Ha
nincs akkor én elfogadásra, javaslom, mint ahogy ezt a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság is elfogadásra javasolta. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I.28.)
önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő rendszerről
(rendelet szövege a mellékleteknél)

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a lakhatási beavatkozási
terv módosítása és a támogatási szerződés módosítása. Három táblázatba látszik
a harmadik oldalon, hogy tulajdonképpen a játszótér, sport és játszóudvarnak a
helyrajzi számának van változása, ezért kellett beadni a módosítást egyszer, mert
nem a házaknál lesz elkezdve a játszótér, hanem központilag fogjuk kihelyezni.
Tehát ahol van játszótér, azt fogjuk bővíteni. Úgy döntött a projekt
menedzsment és a szakmai stáb, hogy ezen változtatni akarnak, és központi
helyre fogják tenni a játszótér elemeket. A másik pedig a 661/2-es helyrajzi
számnak egy osztott teleknek az egyesítése, illetve 609-es helyrajzi számú
teleknek a bontása, ezért kellett módosítani tulajdonképpen a támogatási
szerződést. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Természetesen a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta tegnap és elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Az ötödik hatodik oldalon vannak térképek
és az előzőn még a sportpályán kívül volt elhelyezve egy létesülendő épület, ha
jól látom és utána került a Barátság utcába.
Búza Zsolt polgármester: Sose volt a sportpályán, akkor az csak véletlen.
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Véletlenül került?
Búza Zsolt polgármester: Igen. Nem tudom, hogy te ezen a térképen, hogy
látod, hogy benne van, de akkor az véletlen van benne.
Megtárgyalta a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság és elfogadásra javasolta, vane kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2015.(I.28.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TIOP
3.2.3.A-13/1-2014-0001 kódszámú projekt Lakhatási Beavatkozási Terv
módosítása és a Támogatási szerződés módosítása” tárgyú előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
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1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és elfogadja
a TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 kódszámú projekt Lakhatási
Beavatkozási Terv módosítását.
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja a Lakhatási
Beavatkozási Terv módosítását, annak tartalmával egyetért.
3. A Képviselő – testület támogatja a módosított Lakhatási Beavatkozási
terv alapján a Támogatási Szerződés módosítását.
4. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott
Lakhatási Beavatkozási Terv alapján TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001
kódszámú, „Esélytöbblet a baksiaknak!” című projekt Támogatási
Szerződésének módosítására.
5. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a Lakhatási
Beavatkozási Terv
módosításával
kapcsolatos
dokumentumok
elkészítésére, adminisztrációs teendők ellátására.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013
projektmenedzser
4. Valkony Károly – TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 projektmenedzser

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a TIOP szociális
bérlakásainak a pályázata, 2. forduló, tehát a TIOP 3.2.3.A-2013/1 pályázat
szociális bérlakásainak a pályázata. Tulajdonképpen a kiírásnak a tartalma
megegyezik az első forduló pályázatának a kiírásával. Természetesen a szociális
bérlakásokra vonatkozik. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, kiegészíteni való?
Ugyanaz, mint az első körben, szóról szóra. Ha nincs akkor elfogadásra,
javaslom, mivel ezt is megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, aki
egyetért velem, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
8/2015.(I.28.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a „TIOP 3.2.3 .A-13/1 pályázat szociális bérlakásainak pályázata
2. forduló ” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1.) Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete pályázatot
ír ki a szociális bérlakások bérleti jogának elnyerésére.
2.) A Képviselő – testület az előterjesztés mellékletét képező
pályázati csomag tartalmát jóváhagyja.
3.) A pályázati határidőket a következők szerint jelöli meg:
Pályázat megjelenés: 2015. február 1. (www.baks.hu honlapon,
helyi hirdetőkön)
Benyújtási határidő: 2015.február 15.
Elbírálási határidő: 2015. február 24.
Képviselő – testületi döntés: 2015. február 25.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013
projektmenedzser
5. Valkony Károly – TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés egy rendelet,
rendelettervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről. Tulajdonképpen én itt át is adnám a szót a jegyző úrnak, mert
ez a rendeletünk lényegesen változott, ugyanis a véleményeket, nem csak a
szociális bérlakásokra vonatkozó rendeletünk van benne, hanem az egyéb üzleti
tevékenységre vonatkozó véleményekkel kapcsolatosan is van benne.

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Tájékoztatót akarok hozzá mondani a képviselőtestületnek. Tisztelt képviselő-testület, igény merült fel egy egységes
ingatlanvagyont szabályozó, ezen belül lakásokat és nem lakáscélú helységeket
szabályozó rendelet megalkotására. Már abból kifolyólag, hogy itt a
közeljövőben komoly mennyiségű szociális bérlakás kerül átadásra, illetve épül
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majd meg. Röviden összefoglalnánk a rendeletnek a tematikáját. Gyorsan végig
mennék rajta. Nagyon fontos egyből rögtön az elején, találkozhatunk vele,
azokkal a hatáskörökkel, amelyekkel rendelkezik a képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal, illetőleg immáron belekerült az anyagba a Baksi
Falufejlesztő Nonprofit Kft., mint úgymond segítő és üzemeletető a lakáson
vonatkozásába. Itt részletesen tartalmazza azokat a hatásköröket, feladatokat,
amit a rendelet megfogalmaz a szervek felé és ezek a hatáskörök, vissza fognak
köszönni illetőleg vissza, köszönnek a rendelettervezet mellékletében szereplő
szerződés tervezet mintákban is. Tehát mindenféle hasznosítási formára a
rendelet tervezet tartalmaz szerződés mintát, ami alapján bérleti szerződéseket
majd a képviselő-testület, ha elfogadja a rendelet tervezetet, akkor ezen minták
alapján köti meg a szerződéseket. A második része a rendeletnek gyakorlatilag a
lakások bérbeadásai, nagyon fontos kiemelni, hogy három hasznosítási formát
taglal a rendelet. Ezek közül is kettő a kiemelendő, az egyik egy speciális ugye a
TIOP-os pályázatban foglalt feltételrendszer beemelése a rendeletbe, a másik
pályázati eljárási forma a piaci alapon bérbe adható lakások, ezeket fel is
soroljuk, de jelen pillanatban nem jelentős a mennyisége, mert tudomásom
szerint kettő ilyen lakás van. Ezeknek a részletszabályai, tartalmazza a rendelet,
ezeknek a hasznosítási formának a részletszabályait, és ugye vannak benne
speciális dolgok, nem kötnék határozatlan időtartalmú szerződést, 5 éves
időtartamra nyílna lehetőség, és kauciót kérünk, továbbá bizonyos többlet
garanciális elemeket tartalmaz a bérleti szerződés. Kiemelendő a fokozott
ellenőrzése a Baksi Falufejlesztő Kft.-nek, valamint pénzügyi bizonylatok
bemutatása, hogy a közüzemi számlákat maradéktalanul befizették, ennek
elmaradása vagy nem teljesítése azonnali felmondást indukálhat mind a két
hasznosítási formát illetően. A III. rész tartalmazza a nem lakáscélú helyiségek
bérbevételének eljárási formáját illetőleg lehetőség pályázati árverési eljárás
alkalmazásával, kiemelve az eljárásból gyakorlatilag az eskübérbe adást. Itt
gondolok az ilyen vásározókra, akik ilyen fél napokra vesznek igénybe
ingatlanokat. Illetőleg a rendelet itt is tartalmazza azokat az ingatlanokat,
amelyek számba jöhetnek. A szerződés minta itt teljesen más, ugyanis a
pályázok köre is bővült. Itt jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
szervezet is bérbe vehet lakáscélú helyiséget. Továbbá speciálisak a szerződés is
tekintettel arra, hogy gazdasági tevékenység elősegítése érdekében adjunk bérbe
helyiségeket. Nem olyan tartalmú szerződés, mint a lakások vonatkozásában. Én
úgy gondolom, hogy a vonatkozó szerződések, minták kellő biztonságot adnak
az önkormányzat számára és kérném a rendelet megtárgyalását a képviselőtestülettől.

Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a jegyző úrnak
a szóbeli összefoglalását. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? Ha
nincs, akkor elfogadásra javaslom a rendelet tervezetet.
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.28.) rendelete
az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
(rendelet szövege a mellékleteknél)

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés, TÁMOP 5.3.6 kódszámú
projekthosszabbítási kérelem. Megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban
van-e kérdés?
A lényeg az, hogy ameddig le nem zárják a projektet, addig az alkalmazottak
dolgozni fognak és ezt tudomásul is vették az alkalmazottak. Ezért kell ezt az
előterjesztést megtárgyalni. Ha nincs kérdés, akkor, aki egyetért az előterjesztés
elfogadásával, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
9/2015.(I.28.)

határozat
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 kódszámú
projekt, hosszabbítási kérelem„ című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:

1. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete elvi
támogatását adja a TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013 kódszámú – „
A jövőnek dolgozunk! – komplex környezet és életminőség
fejlesztési program Baks Mária telepen” című projekt
megvalósítási időszakának 2015. október 31-ig, a Lakhatási
modellprogram lezárásáig történő meghosszabbításához.
2. Felkéri a projekt menedzsmentjét, hogy hosszabbítási
kérelemmel forduljon a Közreműködő Szervezet felé.
3. Felkéri a projekt menedzsmentjét, hogy gondoskodjon a
szükséges költségvetési átcsoportosításokról – beleértve a
tartalék felhasználásra tett javaslatot is, és a dolgozzák ki a
projekt optimális működtetéséhez szükséges keretemelési
javaslatukat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
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1.
2.
3.
4.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Gazdálkodási Csoport
Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013
projektmenedzser

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-os pályázat. Az első napirendi pontnál részben
kitértem. Tehát tulajdonképpen a szelektív gyűjtőedényekről van szó, és a
részletes megvalósíthatósági tanulmánynak a elfogadásáról van szó. Ezt
természetesen a Társulási Tanács megtárgyalta és elfogadta, viszont a tagoknak
is külön határozattal, a képviselő-testületnek is, akik érintettek ebben a
projektben egy határozattal el kell fogadni. Megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a PÜB. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban a
képviselő társaimnak van-e kérdése? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki
egyetért, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
10/2015.(I.28.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 SZ.„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú pályázat,
RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a közszolgáltatási díjra
gyakorolt várható hatásáról című előterjesztést.
Az Önkormányzat az előterjesztést megvitatta, és a törvényben foglalt szavazati
arányok figyelembevételével alábbi határozatot hozta:
Határozat
Az Önkormányzat megtárgyalta Dr. Koltainé Farkas Gabriella, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője Környezet és Energia
Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése” tárgyú
pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékéről a
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közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról” tárgyú előterjesztését és a
következő határozatot hozza:
1. Az Önkormányzat támogatja a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat benyújtását.
Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
SZ.
pályázat
Megvalósíthatósági
Tanulmány általános sablon” kötelező 9. Mellékleteire vonatkozó IV. 24.
pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció
alátámasztásához felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak
megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen
kívül a KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0006 kódszámú pályázaton kívül, más
pályázaton vagy támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve
projektelemhez kapcsolódóan nem vesz részt, kettős támogatás nem merül
fel.
2. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által közzétett
„Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelező mellékleteire
vonatkozó IV. 24. pontja alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési
koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte és annak
betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló
miniszteri rendelet) által biztosított keretek között - a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő
legalább öt évig.
A határozatnak a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Munkaszervezetének történő megküldéséről a Jegyző haladéktalanul gondoskodik.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Kisteleki Kistérség és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása.
Bocsánat, akkor még mielőtt rátérnénk erre a napirendi pontra, az előző
előterjesztésnek van még egy eleme, amelyet külön határozattal el kell fogadni.
Az egyik az RMT, amit az előbb elfogadtunk, mert azt ismertettem, most akkor
szeretném az arra vonatkozó előterjesztést is ismertetni. A Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása egységes
szerkezetbe. Ilyet a tavalyi évben jó párat csináltunk. Technikai jellegű dolog,
ezt is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a PÜB. , aki egyetért vele, kérem,
19

kézfelemeléssel jelezze. Bocsánat, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs,
aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2015.(I.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
a „Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
megállapodás
módosításának
jóváhagyása”
tárgyú
előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta:
A képviselő-testület jóváhagyja a határozat mellékletét képező
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási
Megállapodását és felhatalmazza a polgármestert annak
aláírására.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Térjünk rá a Kistérség és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítására. A lényeg, hogy a
Kft. 2005 óta semmit se csinált, viszont van fenntartási költsége, tehát a Bank
felé kell fizetni havonta, a könyvelőnek kell fizetni és egyebek. Úgy döntött a
közgyűlés, hogy megszünteti, illetve nem megszünteti, hanem Kistelek átvállalja
és a kilépő tagokat, pedig ki fogja fizetni. Tulajdonképpen ez a Kft. Kisteleknek
marad és visszaadják a pénzt. Egyhangúlag döntött így a Társulási Tanács.
500 ezer forintot adott be minden önkormányzat és ezt vissza fogják fizetni az
önkormányzatnak. Természetesen ezt is megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a
PÜB. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs, elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
12/2015.(I.28.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
„A Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása” tárgyú írásos
előterjesztésben foglaltakat és az alábbiakat rögzíti.
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1. A Képviselő-testület elfogadja a Kisteleki Kistérség és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági
szerződés módosítását.
(Hiv.: 1.sz. melléklet – Társasági szerződés egységes
szerkezetben)
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert,
hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges
dokumentumokat aláírja.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos
Határozatról értesítést kap:
- Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete tagjai,
- Búza Zsolt polgármester,
- Kisteleki Kistérség és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft.
- Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
- Irattár
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e egyéb más bejelenteni
való? Ha nincs akkor tisztelettel, megköszönöm vendégeinknek a megjelenést.
Az ülést, bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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