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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1) Baks község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló
Előadó: Szitár Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető
2) Az I/2014.(II.12.) rendelet módosítása - Költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
3) A 2014. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadása
4) A Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló
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5) Előterjesztések
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Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat illetőleg a
meghívott vendégeket. Külön köszönti Szitár Ferenc kapitány urat, az őrsparancsnok urat és
az intézményvezetőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.
A napirendi pontokkal kapcsolatosan egy módosítást szeretnék javasolni, mégpedig első
napirendi pontként szeretném javasolni a Kisteleki Rendőrkapitányság beszámolóját, melyet
Szitár Ferenc kapitány úr fog megtartani.
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Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítenivaló? Ha nincs
egyéb kiegészíteni való, akkor kérem, aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2015.( V.29.)

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

I.
napirendi pont:
Baks község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló
Ea.: Szitár Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető
Búza Zsolt polgármester: Felkérem Szitár Ferenc kapitány urat, hogy tartsa meg a
beszámolóját.
Szitár Ferenc kapitányságvezető: Köszönöm. Tisztelt Polgármester úr, jegyző úr, Tisztelt
képviselő-testület, Hölgyeim és Uraim. Eljött, azaz időpont, amikor a Kisteleki
rendőrkapitánynak ismét a törvényi kötelezettségeinek eleget kell tennie, és be kell számolnia
a képviselő-testület előtt. A járásban már 5 beszámoló végbement, lezajlott. Baks maradt a
végére, nem megkülönböztetve Baks Községét, de így hozta a sors. Természetszerű, hogy az
írásos előterjesztés elkészült, megküldtem a hivatalnak. Az írásos előterjesztéssel
kapcsolatban azt kell tudni, hogy Belügyminiszter úr döntése szerint nem az én munkám. Ez
egy sablon, amit országosan mindenhol egyformán kell kitölteni, megtölteni adattartalommal,
az adatokat is a Belügyminisztérium szolgáltatta hozzá. Természetszerű, hogy a
beszámolóhoz készült egy rövid prezentáció, amivel nem untatni akarom a képviselőtestületet, hanem csupán szeretné a rendőrkapitány megérinteni Baks képviselő-testülete
számára is, hogy mi az, ami a járást érinti, mi az, ami a legfontosabb dolog és mi az, amivel
szembesültek a rendőreink 2014-ben. Kiemelt feladataink között szerepeltetik megőrizni a
szakmai munka értékeit, a lakosság szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények
visszaszorítása, a választások biztosítása, közösségi életterekhez történő csatlakozás, az
állomány stabilizálása, örömmel jelenthetem a testületnek, hogy több rendőr akar hozzánk
jönni, mint aki el akar menni. És hát tegnap volt alkalmam Ópusztaszeren egy kérdésre
válaszolni, amikor megkérdezték, hogy mi ennek az oka. És erre azt tudtam mondani, hogy
Kisteleket, azt jellemzi, hogy egy ékszerdoboz, de jó lenne odakerülni. Bízunk benne, hogy
ezt a jövőre nézve is meg tudjuk őrizni. A társadalmi elfogadottság vonatkozásában én azt
gondolom, hogy azok a visszajelzések, az a terület, ami mi hozzánk, mi nálunk lecsapódik
mindenképpen egyértelmű volt és pozitív. Informális csatornáinkon a tavalyi beszámolóimat
mind egyhangúlag elfogadták a képviselő-testületek. És itt szeretném megjegyezni, hogy 970
napja teljesítek szolgálatot itt, felülmúltam mindenféle statisztikai számadatot, nem szoktam
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egy helyen ennyi ideig maradni. Jól érzem magam, köszönet és hála a támogatásért, reméljük
még sokáig mód és lehetőség lesz együtt működni. Negatív kritikát egyik társszervtől sem
kaptunk. Fogadó óráimon panaszos nem jelentkezett, nem jelent meg. Köszönőlevelet
ellenben 19-et kaptunk, hát írásba jött panasz 6, mindenki bírsággal kapcsolatban írt, a
jogszabály előírja majdnem minden kategóriában, hogy mekkora a bírság összege. Lehet
panaszkodni a mértéke miatt, például egy 60 ezres ittas kerékpározás miatt, elhiszem, hogy
húsbavágó, de egyaránt az is, amikor ittasan valaki elé bevágódik és ez netalántán egy negatív
eseménnyel, végződik. Saját médiafigyelőt működtetünk annak érdekében, hogy ne minket
irányítsanak az események, hanem kicsit tudjunk már készülni arra, hogy mi fog körülöttünk
történni és mi is kicsit ráhatással bírjunk. Közvélemény kutatások, felmérések azt mutatják,
hogy a rendőrség image egyfajta növekvő tendenciára áll. A Szegedi Tudományegyetem is
végzett ilyen egyfajta ilyen kutatást, hogy mennyire elégedettek a lakok a rendőrség
munkájával, mennyire érzik biztonságba magukat. És hát egyéb felméréseket is közre adtunk,
de mindjárt erről ejtek külön szót. Intézkedéseink fő alapelemei alul látható: udvariasság,
szakszerűség és tisztelet. Én azt gondolom, hogy ettől függetlenül, ha a rendőr udvarias és
szakszerű, akkor lehet, hogy kölcsönös tiszteletet tudnak majd kivívni egymás irányába.
Munkavégzésünk alapjául szolgáltak azok a prioritások, amit a központi szervek
meghatároztak, a megyei stratégia. Mi magunknak 9 pontos feladatszabással éltünk, örömmel
tudom jelenteni, hogy teljesítettük. Önkormányzati értékelés átlaga 5-ös skálán 4, 82 Kistelek
Járásban, országosan első. A megyei átlag is országosan első. Évközben a
Belügyminisztérium elindította a programot, a 19/24-es program, ami a települések 24 órás
lefedettségét volt hívatott célozni. Ehhez társította a 8000 óra fizetett túlóra került kifizetésre
a kollegák számára. És ehhez a programhoz, ami egyébként még most is tart félévéig, tehát
06. 31-ig tartani fog, társítottunk még 75 km híján 40 ezer km, a 75 km-t azért mondom, mert
ez az egyenlítő hossza, és akkor így az egyenlítő mentén körbe tudtunk volna kerülni földet
ezzel a plusz kerettel, amit a Belügyminisztérium biztosított. Én azt gondolom, hogy ez
mindenképpen példaértékű és bízom benne, hogy ebben az évnek a második felében is lesz
lehetőség a programot folytatni. Prioritás volt az általam megfogalmazott „hogyan néz ki a
rendőr, hogy viselkedik a rendőr, és hogyan intézkedik”, és ez abba az egyféle
intézkedéskultúra váltásba kapcsolódik bele, amit a Belügyminisztérium megcélzott, hogy a
rendőr segítőszándékkal legyen és ne feltétlenül szankció jelleggel lépjen fel. Ezt próbáltuk
szem előtt tartani 2014-ben is. Teljesítményértékelés tipikus feltételéül valós adatok megléte,
a Belügyminisztérium képét hoztam ide, ők azok, akik kitalálták tavaly, hogy értékelni kell a
szervezetet és egységesen értékelni, kell a kollégák tevékenységét is. Persze ehhez társítottak
feladatot és társítottak viszonyszámokat is. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a
Belügyminisztérium által szolgáltatott statisztikai adatok szerint a kollégák a részükre kitűzött
teljesítményértékelés 91, 69 %-al teljesítették, a szervezi teljesítményértékelésben, pedig 87, 2
%-ot értünk el, azt gondolom, hogy ez is jónak mondható. A szervezetet kritika nem érte a
teljesítményértékelés során. Szerintem a leghúsba vágóbb történet a bűnügyi szakterület, hogy
mennyi a regisztrált bűncselekmény, azon belül is, hogy hogyan alakulnak a viszonyszámok.
A megyében elkövettek 10557 regisztrált bűncselekményt, ehhez viszonyítottam 296, ami
Kistelek Járásban valósult meg, először 300 alatt, ez 5 év óta a legkevesebb. Én azt gondolom,
hogy ez mindenképpen mérvadó. Bűncselekmények megoszlása tekintetében ez az a
viszonyszám, ami kicsit magyarázatra szorul, ez a rendőri eljárásban regisztrált
bűncselekmény szám Baksot érinti, tehát a 43. Ebben az évben csak a regisztrált
bűncselekményekre lehetett építeni, a regisztrált bűncselekményekbe benne vannak azok a
rendőri eljárások, azok a jogsértések, amit Baksiak követtek el például Székesfehérváron.
Tehát ez a szám Baksot érintve nem 43, hanem 33, de nekem a 43-at kell szerepeltetni. Azt
gondolom, hogy, mint a regisztrált mind a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
tekintetében a lakosság lélekszámához viszonyítottan megfelelően alakult a
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bűncselekményszám, kezelhető volt. Én azt gondolom, hogy Baksnak nem kell szégyenkezni
az összes többi település mellett a bűncselekményi kategória terén. A lopások megoszlása
vonatkozásában, döntően a lopások számszaki adatai jelentették a bűnügyi terhelést, majd
50%-ban. Itt látható az, hogy Kisteleken 44, Balástyán 21, Ópusztaszeren 19, Bakson 16,
Pusztaszer 10 és Csengelén 13 lopás az, ami sújtotta egész évben. Én azt gondolom, hogy jó
ez a számadat, az elmúlt évek átlagához igazodik. A közterületen elkövetett
bűncselekményszám, na ez az a bűncselekményszám, amiről beszél a falu. Most ez először
sikerült 80 alá vinni, 5 év legjobb értéke. Egyébiránt Baksot érintően is sikerült
visszaszorítani ezt a számot. Azt gondolom, hogy a közös gondolkodás jegyében a megfelelő
rendőri fellépés, a nyílt rendőri fellépés. Szeretném, hogy a közterületen elkövetett
bűncselekményszám tovább tudna, csökkeni, persze nem lehet mindent a végtelenségig
csökkenteni. Mindenképpen mindenegyes szempontrendszert külön-külön kell vizsgálni, és
próbálunk hatékonyan fellépni. 48 rablást követtek el a megyében, ami egy igen nagy szám,
viszont Kistelek Járásban csak 1-et, ez Baksot nem érintette. Ez nem a tipikus pénzintézeti,
nem a tipikus trafikrablási, nem az, amikor idősrablásról beszélünk. Én bízom abban, hogy
ebben az évben a 2012/2013-as átlag felé fogunk haladni, és nem következik be, egyébként
ehhez társítottam a trafikokkal egy külön értesítési protokollt dolgoztunk ki annak érdekében,
hogy ha bekövetkezik, mégis a negatív eredmény akkor ne legyen szerencsétlenkedés, hanem
tudják majd, hogy kihez kell fordulni, kitől kell segítséget kérni. És bízom benne, hogy a
jogszabály majd változik és a trafikoknak a kialakítása majd valamilyen módosításon fog
átmenni. Én azt gondolom, hogy sokkal veszélyesebb, amikor a sötét üveg mögött akármi
megtörténhet, mondjuk egy esti órába, amikor már nincs nagyon forgalom.
Önmagunkhoz képest javítani kell a kiemelt kategóriák felderítés eredményességét. Például a
kiemelt kategóriákat érintően önbíráskodás, zsarolás, kifosztás nem is történt a településeken,
de ha most egy bekövetkezik, akkor annak elég nehéz a felderítése. A testi sértéseket elkövető
szembeni elleni eljárásban is ugyanez realizálódik. Ebben az évben éppen, hogy tudjunk
valamilyen irányba elmozdulni a magánszálláshelyeken, felmérjük a szállásigénybe vevőket.
Ezt az Önkormányzattal illetőleg a NAV-al közösen fogjuk végrehajtani. Annak érdekében,
hogy legyen egy adatbázisunk, és azt gondolom, hogy ezzel nem élünk vissza a hatalmunkkal,
csak szeretnénk tudni, hogy kik vannak itt az illetékességi területen. Sose lehet tudni, hogy
alkalmi munkavállaló milyen veszélyt rejthet. Mi mindenképpen a magánszálláshely
ellenőrzéssel Önkormányzati és NAV-os segítséggel fel fogjuk mérni, lesz egy
belsőadatbázisunk arról, hogy kik vannak itt. A kábítószer helyzetét azt azért mondanám el,
mert a C listás drogok terjedésével gyakorlatilag a kínai vegyészek minden héten tudnak egy
új drogot előállítani, ami már nem is C listás, mert az új molekula közbeiktatásával
gyakorlatilag a büntetőjogi kategóriát nem érintő felületet képeznek le. És hát nemrégiben egy
konferencián tudtam meg azt, hogy gyakorlatilag most az interneten keresztül ilyen
szintetikus drogot lehet vásárolni. Én azt gondolom, hogy erre mindenképpen figyelnünk kell.
Jelen állás szerint az iskoláink, tanintézményeink környékén nem tapasztaljuk a
drogkereskedők mozgását, de mégis csak egy fontos felület. Szeretnék mindenkit arra
biztatni, hogy legyen nyitott, legyen körültekintő és figyeljünk a gyermekeinkre. Jelen állás
szerint ma Magyarországon 800 ezer alkoholista van, akiket nem kezelnek, tehát ne csak arra
gondoljuk, ha elmegy a gyerekünk szórakozni, hogy ne drogozzon, hanem, hogy az italból
mennyit fog fogyasztani, és egyébként ezt a 800 alkoholistát nem kezelik.
Amikor ide kerültem én akkor egy felemás önkormányzati beszámolón vettem részt, mert
voltak olyan események, amiket nem én irányítottam és mások eredményéről kellett
beszámolni. És én akkor azt mondtam, hogy ez a 30-40 % körüli felderítési eredményesség ez
nem elfogadható. Ez minimum menjen 50 fölé, ezt a múlt évben is elértük, a megyei átlagot
teljesítettük. 6194 volt 2013-ban, ez egy kiugró év volt, ez nem azt jelenti, hogy a kollegáim
nem akartak és nem tudtak volna jobban teljesíteni, akartunk és tudtunk. A szervezet teljesítő
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képessége ennyire volt elég. Én azt gondolom, hogy az elmúlt öt év második legjobb
eredményével nem kell szégyenkeznünk, akinek pedig nem hoztunk eredményt, attól elnézést
kell, hogy kérjünk, de nincs a világon olyan rendőrség, amelyik minden ügyet fel tud deríteni.
Én azt gondolom, hogy az 51,5 %-al a megyét tudtuk erősíteni, akkor ez jónak mondható.
Köszönettel és hálával tartozom a kollégáimnak ezért az elvégzett munkáért.
Nincs, veszélyeztet településünk, azt gondolom ez döntő és mérvadó illetőleg nincs KMB
feltöltetlen státuszunk. Belügyminiszter úr azt mondta, hogy minden KMB státuszt fel kell
tölteni. Jelenthetem minden státuszunk, fel van töltve, teszik a dolgukat a kollegák. Több
közös szolgálat valósult meg a polgárőrséggel. Illetőleg a kollegák én úgy gondolom a
hivatalban is megjelentek többször, hogy tudnak-e valamiben segíteni. Azt gondolom ez
mindenképp fontos a közös gondolkodás érdekében, hogy napi információkat tudjunk
egymást működéséről. A tulajdoni szabálysértések Csongrád megyében, a tavalyi évben 3031%-os felderítési eredményességgel bírtak, kvázi ezek a kis bűncselekmények, ezek az 50
ezer forint értékhatár alatti bűncselekmények. Ebbe a vonatkozásba a megyei átlag felett 9%al a 40%-ot teljesítettük. A járási közbiztonsági egyeztető fórum annyira, kreatívra sikerült,
hogy ennek hatására az én előterjesztésemet minden önkormányzat megszívlelte. És
mindenkinek van egyedi bűnmegelőzési stratégiája, amivel gyakorlatilag öt évre előre
gondolkozunk. Én azt gondolom, hogy egy olyan akadályt hárítottunk el ezzel a stratégiának a
kidolgozásával és alkalmazásával, ami majd sikeressé teszi a jövőben a gondolkozásunkat,
arra felé, hogy merre kell elmozdulni, mit kell megvalósítani.
Közrendvédelmi tevékenység, szeretnék viszonyítani 2012-ről 2013-ra ahol az érdemi
intézkedések vonatkozásában az el fogások száma 21%-al nőtt, 2013-ról 2014-re pedig 23-al,
összesen ez 44%, ez azt jelenti, hogy 44%-al több bűnkövetővel jártunk el, ennek
függvényében 176 bilincselést alkalmaztunk. A helyszíni bírság nem sokkal, de csökkent,
tehát nem az volt a cél, hogy növeljük a tavalyi év előtti adatot. A cél az volt, hogy a rendőr
empatikus legyen, minden rendőr ő maga dönt a helyszínen, én senkinek se mondom, hogy
meg kell-e büntetni vagy nem. A rendőrkapitány arra ad utasítást, hogy érdemi munkával
teljen a szolgálat. Az, hogy bilincselés, szondaalkalmazás elfogás, előállítás vagy helyszíni
bírság, én ezt nem szabom meg a kollegáimnak. A számadatokon pedig látszik egyértelműen,
hogy nem a bírságolás volt a lényeg. A közlekedési biztonság helyzetének vonatkozásában, ez
az, amire utaltam, hogy ugyanannyi ember sérült, de ugye a sérültek között a három halott,
gyakorlatilag ezzel arányba vagyunk az előző évekhez viszonyítottan. Az első halálos
balesetben, szolgálatban lévő, motorkerékpárral közlekedő rendőrjárőr az előzési szabályok
megsértése miatt szemből, szabályosan közlekedő személygépkocsinak frontálisan ütközött.
A második halálos baleset során a sérült a biztonsági övet feltehetően nem használta. A
harmadik balesetbe egy kerékpáros az „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla utasítása ellenére
egy, szabályosan, védett útvonalon közlekedő személygépkocsi elé hajtott. Én azt gondolom,
hogy a rendőrség azon felül, hogy aktívan részt vesz, és közterületi jelenlétet produkáljuk,
ehhez társítottam 2014/2015-re, kapott egy olyan eszközt, amire tegnap azt mondták az
Ópusztaszeri képviselők, hogy hozzam már át Baksra, mert itt biztosan gyorsabban hajtanak.
Legcélszerűbb a szabályokat betartani, illetőleg mi ebben az esetben mi megpróbálunk nem
kifejezetten a tábla alatt mérni, ahogy beérünk Baksra. Fix kamerát nem igényeltem Baksnak,
egyébként a fix kamera Kistelek a MOL kút környékén fog kihelyezésre kerülni, ami 24
órában fogja mérni a különböző jogsértéseket. Mindenkit arra kérek, hogy óvatosan
közlekedjenek, legfőképpen a szabályokat betartva.
A közbiztonsági szolgálat vonatkozásában már tavalyi évben működött a szolgálat
parancsnoki rendszer. Kettő call center van, az egyik Nyíregyházán a másik pedig
Szombathelyen. Örömmel jelenthetem, hogy ez a két call center közel 7 millió rosszindulatú
hívást szűrt ki.
Migrációs helyzet, a tavalyi évben 4 fő, ebben az évben 19 szírek, veszélyforrást jelent, nem
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olyan veszélyforrást, ami Baksot érinti. A külföldi munkavállalóra vonatkozó jogsértések
főként ezekhez, a migrációhoz tartoznak, amiket a korábbiakban már említettem. Garázdaság,
testi sértés és lopás Baksot nem érintette, de Csengelét viszont igen.
Egyéb eredmények vonatkozásában szeretném megemlíteni a korrupció feltárására utaló
ellenőrzést. Ez abban nyilvánul meg, hogy a kollégának a ruházatát, személyes tárgyait szét
dúrom. A kollégáim ezt huszonnégyszer végig szenvedték annak érdekében, hogy a
korrupciós jelenségeket ki tudjuk szűrni. A százszor száz biztonság programot említeném még
meg, amiben a baksi polgárőrök gépjárművet kaptak, valamint el kell róla mondanom, hogy
hatékonyan működik mai napig is a program.
Bakson megrendezésre került az esélyegyenlőségi nap, Roma szívvel rendőrnek lenni 2014.
október 3-án. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt, az önkormányzattól kezdve az
egyházig mindenki közreműködött, köszönettel és hálával tartozom a településnek, hogy
engedték ezt a nagyszabású programot, hogy itt megvalósítsuk. Én azt gondolom, hogy
mindenkinek a hasznára vált. Örömömre szolgál, hogy a baksi gyerekek kreatívak, illetőleg
indulnak rajzversenyeken, és örömömre szolgál a helyezésük.
Köszönettel itt most a társszerveken kívül, amiket felsoroltam, legfőképpen az önkormányzat
anyagi és erkölcsi támogatásáért. Én azt gondolom, hogy minden a rendőrség felé irányuló
minden egyes szegmensben innovatívak voltunk. Köszönet és hála az önkormányzatnak, hogy
a térfigyelő rendszerre áldozott és kiépítették. Én azt gondolom, hogy a jövőre nézve, amikor
ez a rendszerből adatot kell majd kinyerni, akkor fogjuk ennek igazándiból a hasznát látni.
Ehhez társítottan az elektronikai eszközök mellett szeretném kiemelni a baksi polgárőröket,
akik minden rendezvényen itt voltak. Köszönöm, hogy meghallgattak, köszönöm, hogy
megtiszteltek bizalmukkal és figyelmükkel. Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen
válaszolok.
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy az elhangzottakkal
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Úgy gondolom, hogy egy tartalmas és részletes beszámolót hallhattunk. Én szeretnék egy-két
gondolattal reagálni. Először is azt gondolom, hogy a település nevében nyugodtan
mondhatok köszönetet azért a munkáért, amit az elmúlt egy évben nyújtott a Kisteleki
Rendőrkapitányság. Én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban szemmel látható változások
történtek, például a járőri jelenlét. Én is azt tudom megerősíteni, amit a kapitány úr mondott,
hogy maximálisan jó az együttműködés az önkormányzat és a Kisteleki kapitányság között.
Volt egy olyan intézkedés, ahol személyesen köszöntem meg 2 rendőrjárőr intézkedését a
kapitány úrnak. Sajnos részese voltam én is annak amikor, például az akkori megbízott
őrsparancsnok jött intézkedni a Mária telepre egy bizonyos ügyben. Én azt tudom mondani,
személyes tapasztalat alapján is, hogy van rendőri jelenlét és van összetartó ereje ennek a
rendőri jelenlétnek. Ahogy a kapitány úr is mondta, az önkormányzat megtesz mindent annak
érdekében, a lehetőségeikhez mérten, hogy növelje a közbiztonságot. Én örülök annak is
például, Kisteleken van egy mérőműszer, tehát résen vannak a rendőrök ilyen szempontból.
Az intézkedő rendőrökkel kapcsolatosan annyit szeretnék elmondani, hogy személyes
tapasztalat, hogy többször is megállítottak az elmúlt időszakban, illetőleg olyan történt velem,
ami még sosem amióta jogosítványom van, szondáztattak. Úgyhogy minden elismerésem
ilyen szempontból a rendőröknek. Személyre, főre, nemre, hovatartozás nélkül törvényesen
intézkednek. Azt gondolom, hogy tényleg egy részletes beszámolót halottunk.
Huszka Norberttel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, többször bejött a Polgármesteri
Hivatalba. Részemről maximális a megelégedettség.
Kapitány úr én tisztelettel köszönöm azt a munkát, amit a vezetésed alatt az egész állomány
folytat. A közeljövőben is hasonló jó és tartalmas együttműködést kívánok.
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Szitár Ferenc kapitányságvezető: Köszönöm Polgármester úr, megtisztelnek szavaid. Arra
kérlek, hogy ne az én irányomba megnyilvánuló szimpátia befolyásolja a jövőben a
döntésetek, hanem objektíven mérjétek. Példaértékű volt a Baksi Önkormányzat értékelése,
nem titok 5-öst adott, a legjobbat a települések között. Én azt gondolom, hogy nekünk a
szolgáltató jelleget, konstruktivitást, az együttműködést kell erősíteni és akkor ez az
osztályzat megtartható. Köszönet és hála az önkormányzat értékelésért is.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük mi is szépen kapitány úr. Még annyit, hogy szeretném,
ha elmondanánk most itt ebbe a körben, hogy milyen kitüntetésben részesültél. Ez a kitüntetés
is azt bizonyítja, hogy a Kisteleki Rendőrkapitányság jól működik és annak a
kapitányságvezetője, pedig amit tesz, azt jól csinálja.
Szitár Ferenc kapitányságvezető: Kettő elismerésben részesültem. Egyrészt a
Polgárőrséggel kapcsolatos együttműködés kapcsán az Országos Polgárőr Szövetség
elnöksége úgy döntött, hogy polgárőr aranyérdem kereszttel tüntetnek ki, amely én azt
gondolom, hogy a rendőrkapitány számára, hogyha egy együttműködő szervezet
felajánlásából a legmagasabb szintű elismerés jön ki, akkor az mindenképpen mutatja az
irányukat. A másik elismerés, pedig Szent Györgyi érdemjel, amit a rendőrség napja
alkalmából, április 24-én vehettem át, Belügyminiszer úr által adományozva.
Búza Zsolt polgármester: Van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan? Ha nincs
akkor én, Tisztelettel megköszönöm a kapitány úrnak a beszámolóját. Elfogadásra javasolom
a beszámolót, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2015.( V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Baks község
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámolót az
írásos előterjesztést és az ahhoz kapcsolódó részletes szóbeli
kiegészítést elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Szitár Ferenc r.alezredes, kapitányságvezető
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Kapitány úr még egyszer nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a
meghívást.
Szitár Ferenc kapitányságvezető: Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét.
Viszontlátásra.
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II.

napirendi pont:

Az I/2014.(II.12.) rendelet módosítása - Költségvetési rendelet módosítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e a rendelettel kapcsolatban
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor szeretném elmondani, hogy
természetesen a rendeletet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. Úgyhogy ha nincs kérdés ezzel kapcsolatosan, akkor én elfogadásra javaslom. A
szöveges értékelésnél egy gondaltot szeretnék kiemelni. 94%-os bevételt tudtunk produkálni
78%-os kiadás mellett, úgyhogy szerintem nagyon jól gazdálkodtunk, a számadatok
önmagukért beszélnek.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Egy beadvánnyal fordultunk a képviselő-testülethez,
amely a napokban jutott egyikünk tudomására és szerintünk befolyásolták a 2014. évi
gazdálkodást. Nem tudom, hogy van-e mód arra, hogy ezekre, a kérdésekre válaszolj, most
vagy írásban.
Búza Zsolt polgármester: „ Kérjük ezen beadványt a 2015. május 29-i testületi ülés
jegyzőkönyvébe szó szerint venni.”
„Tisztelt Polgármester Úr!
Alulírott önkormányzati képviselők, kérjük az alábbi kérdések megválaszolását.
A napokban tudomásunkra jutottak az alábbi információk, melyek véleményünk szerint
nagymértékben befolyásolták a 2014. évi költségvetést.
A kérdésekre a zárszámadás elfogadása előtt kérjük a választ.
1. Milyen előirányzat terhére, milyen összegben, és milyen munkát végzett az Önkormányzat
vagy a Polgármesteri Hivatal részére 2014. október 21. napján a „Kémfogó” Magánnyomozó
Kft?
Ki igazolta a teljesítést?
Ki fizette ki a megbízási díjat a megbízás napján?
Milyen bizonylaton vette ki a pénztárból a pénzt a számla kifizetője?
Volt-e más cégnek is megbízása az Önkormányzattal vagy a Polgármesteri Hivatallal
ugyanebben az időszakban a „Kémfogó” Kft. által végzett munkára?
Amennyiben a polgármester saját hatáskörében rendelkezésre álló összegből történt ez a
kifizetés, mikor számolt be a képviselő-testületnek a polgármester úr?
2. 2014-ben történt-e az előirányzatok terhére 3 millió forintot meg nem haladó kifizetés,
melyről a polgármester saját hatáskörében rendelkezett? (Kérjük tételesen felsorolni)
3. A 2014. évi választások mindkét fordulója alkalmával, ki fizette Búza Zsolt delegáltjai,
valamint a vele együtt induló képviselőjelölteknek, és delegáltjainak étkezési díját, az ERFE
Bt-nek?
4. 2014. évi költségvetést terhelte-e Búza Zsolt polgármester és a vele együtt induló
képviselőjelöltek választási anyagainak előkészítése, másolása, terjesztése, borítékolása?
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5. 2014. október 3.-án a Polgármesteri Hivatalba érkezett mozgóurna igényeket ki, milyen
borítékba címezte meg és honnan származó bélyeggel látta el?
Baks, 2015. május 29.
Tisztelettel: Mihályné Tóth Margit
Fátyolné Ménesi Ildikó
Csépe István
„

Búza Zsolt polgármester: Természetesen 15 napon belül írásba fogok mindenre válaszolni.
Mivel ez most érkezett meg, erre lehetőségem van. Ha ez a valódi együttműködés, akkor én
ebből nem kérek. Hat hónap telt el a választások óta és ez a valódi együttműködés, 6 hónap
után ilyen beadványok érkeznek? Nagyon szépen köszönjük és a velem együtt induló
képviselőtársaim is köszönik a valódi együttműködést. Kérem, hogy szóról szóra kerüljön
bele a jegyzőkönyvbe.
Térjünk vissza a második napirendi pontra: Az I/2014.(II.12.) rendelet módosítása Költségvetési rendelet módosítása. Mint ahogy már elmondtam a PÜB megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés,
kiegészíteni való? Ha nincs akkor én elfogadásra, javaslom a rendelet módosítását. Aki
egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015 (V. 29.) rendelete a
2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (II.12.) rendelet
módosításáról
(rendelet szövege a mellékletek között)

III.
napirendi pont:
A 2014. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadása
Búza Zsolt polgármester: Az előző napirendi ponthoz tartozik a 2014. évi költségvetési
gazdálkodás (zárszámadás) elfogadása, amit szintén megtárgyalt és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek. Van-e a zárszámadási rendelettel kapcsolatban kérdés, kiegészíteni
való? Ha nincs, akkor, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület 2 tartózkodással és 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2015. (V.29.) rendelete
a 2014. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról
(rendelet szövege a mellékletek között)
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IV.
napirendi pont:
A Baksi Falufejlesztő, Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. tevékenységéről szóló
beszámoló
Ea.: Néma Norbert ügyvezető
Búza Zsolt polgármester: Tisztelt Igazgató úr, átadom a szót. Megkaptuk az írásos anyagot,
de azt gondolom, hogy szóba is szeretnéd kiegészíteni.
Néma Norbert ügyvezető: Tisztelettel köszöntöm a képviselőket és a Polgármester urat is.
Eltelt egy újabb év és be kell, hogy számoljak a Kft. működéséről. Korábban a Felügyelő
Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előtt már beszámoltam a Kft. 2014. évi
tevékenységéről. Az elmúlt évhez képest a Kft. közel 2 millió forint nyereséget ért el.
Köszönhető annak, hogy a tevékenységi köröket szélesebb körben ki tudtuk használni. Ebben
az évben felsorolnám a nagyobb jellegű munkáinkat, hogy miket is végeztünk:
szennyvízbekötéseket, vízóraakna telepítés, rendezvényeknek a lebonyolításában is részt
vettünk, illetőleg Algyőn is sikerült egy munkát megkapnia a Kft-nek. Mi nyertük el az algyői
önkormányzatnál kihirdetett pályázatot, mely azért is volt nagyon jelentős, mert az ottani
önkormányzati céget előztük meg, ami úgy gondolom, hogy egy elég nehéz dolog. Ott egy 1
km-es csatornaszakasznak a kotrási munkálatait végeztük. Összességében 5 munkanap alatt
sikerült lefolytatnunk. Ez az 5 nap alatt közel nettó 350 ezer forint profitot sikerült elérnünk
és egy bizonyos kapcsolat is kialakult az algyői önkormányzattal, mely a későbbiekben is jól
jöhet. Annak érdekében, hogy minél nagyobb profittal kijöjjünk ugyanúgy én is beálltam
dolgozni és ezért nem vettem fel plusz embereket. Aminek nagyon örülök, hogy befogadtak
az emberek, és a bizalmukba engedtek, ezt a felkeresésekből is érzem, folyamatos pozitív
visszajelzéseket kapunk. Vannak olyan házak, helyek ahol külön engem hívnak és kérnek más
vállalkozóval szemben.
Az önkormányzat rengeteg pályázatot megnyer és ez által minden egyes baksi vállalkozónak
lehetősége, nyílik, hogy kapcsolatba lépjen velünk. Nekem ez sikerült is a bérlakásoknál, mi
adtuk a legkedvezőbb árajánlatokat, így az esővízgyűjtő tartálynak az építését, a
szennyvízbekötést, meg tudtuk valósítani. Szeretném elmondani, hogy a Kft-nek a létszáma 5
főre bővült. Nagyobb munkákat ez által én már el tudtam vállalni, valamint az ütemezésben
sokkal gyorsabban be tudjuk fejezni. Ez meg is látszódott ebben a hónapban, hogy egyszerre
két helyen is tudtunk lenni. Lehet látni, hogy 2014. év december 31-i nappal lezárulódóan a
pénztáregyenleg és banki egyenlege mennyi volt a Kft-nek és milyen értékeket értünk el.
A nagyobb jelentőségű munkáink közé sorolható az, amikor a csatornázások beindultak,
akkor egy csőanyag gyártó céggel beszélgettünk és sokkal kedvezményesebb áron, adtak
nekünk csőanyagot, amit ide helyhez szállítottak és a lakóknak tudtuk továbbértékesíteni. A
legjobb minőségű pipelife csőanyagot tudtam nagyon jó áron eladni, mint amennyiért a
rosszabb minőségűeket eladták.
A következő évre nézve, ugyanezt a tematikát folytatnám. Az április 30.-i napon leírtam, hogy
mekkora volt a pénztártartalom akkor 109. 240 forint volt. Ez mivel most ugye beindult a jó
idő és a lakosságnak a pozitív visszajelzéseiből is látszik, hogy volt olyan egy héten, hogy 3
munkát is el tudtunk végezni és ez által most jelenleg a házipénztár tartalma: 460 ezer forint.
Korábbi testületi ülésen a képviselő-testület meghatározta, hogy mindenféle bontott tárgyakat
illetőleg kibontott alkatrészeket a Nonprofit Kft értékesíthet. Köszönöm a képviselőtestületnek ezt a határozatát. Az elkövetkezendő időszakra vonatkozóan rengeteg tervem van,
jelenleg most 2 árajánlatot készítek az egyik: Újszegeden van egy három férőhelyes
parkolónak az építése, úgy gondolom, hogy megint egy ugyanolyan jó kapcsolatnak a
kiépítése valamint referenciának se egy utolsó, mint ahogy az algyői munka. A másik ilyen az
ikerházaknak a további építési munkálataiba való bekapcsolódás, elsősorban a közműveknek
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a beépítésében szeretnék részt venni. Ez a 2 projekt az, amit szeretnék, ha a közeljövőben
megnyernénk. A tevékenységi körökről ennyit szerettem volna és a beszámolót ennyivel,
egészíteném ki. Viszont amit még hozzátennék, hogy gondolkodtam az elmúlt hónapokban
ugye az se titok, hogy a Kft-nek a működési támogatás összege is meg lett szavazva és arra
gondoltam, hogy miután a Renault is teljes mértékben a Kft-nek a tulajdona lett. Nem
működési támogatásokat kapjon a Nonprofit Kft. , hanem szolgáltasson az Önkormányzatnak
szerződésbe, álljon, ugyanolyan összeget adnának át a Kft-nek, mint a működési támogatás
összege. Annyi különbséggel, hogy szerződésbe lenne leírva és igazolásokkal igazolva. Ha
bárkinek bármilyen jellegű kérdése van, szívesen válaszolok.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen Igazgató úr a tartalmas és részletes beszámolót.
Van-e hozzászólás az elhangzottakkal illetőleg az írásos anyaggal kapcsolatosan?
Csépe István képviselő: Olyan jellegű számadatot tüntettél fel az írásos beszámolódban,
hogy követelésetek van 552 ezer forint értékbe, az mi, csak mert ennyit írtál?
Néma Norbert ügyvezető: Azt jelenti, hogy a december 31. nappal bezárólag voltak ilyen
kifizetetlen számlák.
Csépe István képviselő: A másik kérdésem, hogy mi ez a Kft. által statisztikai létszám: 2 fő,
ami szintén szerepel a beszámolódba. Tehát mi az a statisztikai létszám? Most ezzel a 2 fővel
végeztél ilyen jellegű munkákat?
Néma Norbert ügyvezető: Volt olyan munka, hogy alvállalkozókkal végeztem. Az Algyői
munkát például is alvállalkozóval végeztettem, voltak olyan jellegű munkák, hogy napi
bejelentéssel voltak bejelentve. És például a kotrásnál jómagam is ugyanúgy dolgoztam.
Örülök, hogy a Kft. létszáma növekedett és ez meglátszik az ütemezésben és a pénztári
egyenlegben is.
Búza Zsolt polgármester: Gratulálok, csak így tovább. A 2 millió forintos ledolgozás az
elmúlt 1 évben azt gondolom jelentős változás. És valóban azt lehet hallani, hogy egyre
többen veszik igénybe a Kft-nek a szoláltatásait. Még csak annyit szeretnék kiegészítésképpen
mondani, hogy a beszámolót megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság és elfogadásra
javasolta. Azzal a kiegészítéssel, ami itt most elhangzott, ezzel a javaslattal, tisztelettel
elfogadásra javaslom. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2015.( V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a Baksi Falufejlesztő,
Üzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről
szóló beszámolót és annak szóbeli kiegészítését elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Néma Norbert ügyvezető
Irattár
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V.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Nem tudom, hogy mindenki megkapta-e a költségvetési kitekintő
határozat. Átadnám a szót Boriné Dóka Erikának.
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.: A Baksi Víziközmű Társulat 37.864.076,-Ft összegű
hitelt vesz fel az OTP Bank Nyrt-től a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 számú „Baks
szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telep építése” című projekt támogatáson felüli
önerejének finanszírozására. Az önkormányzatnak a saját bevételeit 3 évre megelőzően kell
meghatározni. A hitelfelvételhez a Kormány engedélye szükséges, mivel Baks Községi
Önkormányzat készfizető kezességet vállal. A kitekintő határozat 3 évre előre mutatja meg az
Önkormányzat saját bevételét, amely kötelező melléklete a hitelkérelemnek. Az
Önkormányzat 2014. évben a szennyvízberuházás számláinak ÁFA összegének
kiegyenlítésére likvid hitelt vett fel, amely 2015. évben visszatörlesztésre kerül.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs akkor elfogadásra,
javaslom. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2015.( V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési
évet követő három évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási törvény
3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek várható összegét a határozat 1. sz. melléklete szerint
állapítja meg.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
dr. Faragó Péter mb. jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető
Magyar Államkincstár Csm-i Igazgatósága 6721 Szeged,
Széchenyi tér 9.
5.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: A Baksi futballpálya területén lévő termőföld felhasználására
vonatkozó előterjesztés a következő. Több év óta már az Egyesület vezetése azzal
kapcsolatban keres meg évente rendszeresen, hogy szeretné, ha az Önkormányzat
gondoskodna arról a földterületről, ami közvetlenül a pálya, a csatorna és a kerítés közé van
felhalmozva, elvileg azért, hogy ne lássanak be. Viszont az utóbbi időszakban jelentős
pályázati forrásokból tud gazdálkodni a Sportegyesület ezért vállalta, hogy ha-és amennyiben
az Önkormányzat elszállítja onnan ezt a földet akkor oda egy gyorsan szépen növő zöld
sövényt fog betelepíteni, annak érdekében, hogy továbbra se lássanak be a meccsre. Erre a
földre nagy szükség lenne, ugyanis a nyolc szociális bérlakás területét kellene feltölteni. Van
ilyen jellegű feltöltésre alkalmas földerültet, de azt a Mária telepi buszfordulóra kellene
elhasználni, hiszen az a célszerű, mert sokkal közelebb van. A másik pedig, hogy annak az
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összetétele olyan jellegű, ami nem biztos, hogy egy lakóudvarba teljesen tökéletes lenne. Azt
szeretném kérni a képviselő-testülettől, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy ezt a földet
valamilyen úton-módon elszállítsuk, hogy most ezt az Önkormányzat fogja-e elszállítani
valahova vagy a vállalkozó, erre vonatkozóan konkrét javaslat nem született. Van-e kérdés
ezzel kapcsolatban? Ezt a PÜB megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Ha nincs egyéb
javaslat, akkor, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2015.( V.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TIOP
3.2.3.A-13/1 projektben építendő ikerházak építési telkeinek feltöltésére
szolgáló termőföld lerakat felhasználásának kérdését, és ez alapján az alábbi
határozatot hozza:
"A képviselő testület hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester az
Önkormányzat nevében eljárva, rendelkezzen a baksi futballpálya területén
levő termőföld depónia, ikerházak telkének feltöltésére történő
falhasználásáról. "

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Valkony Károly TIOP projektmenedzser
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem
tudta tárgyalni, hiszen ma kaptunk választ a Közútkezelőtől és a különböző szakszervektől
arra vonatkozóan, hogy beadhatjuk-e a pályázatot illetve, hogy az Önkormányzat milyen
jellegű tevékenységet folytathat ebbe a pályázatba. A lényeg az, hogy van egy 3 milliárd
forintos Belügyminisztériumi keret. A nevek fel vannak sorolva, hogy kik azok, akik
beadhatják a pályázatot, köztük vagyunk mi is. Tulajdonképpen ez arról szól, hogy az
Önkormányzat beadhatja ezt a pályázatot, hétfői határidőig. 80%-os támogatási forrás és 20 %
önerő. Most folyik az egyeztetés, hogy a 20%-os önerőt ki az aki, majd ténylegesen fogja
állni. Mert az Önkormányzat az 56.653.802 forintot nem tud vállalni. A pályázatot
beadhatjuk és esetleg ha meg is nyerné az Önkormányzat, nincs vele gondunk vissza, lehet
mondani, minden szankció nélkül. Viszont, ha nem adjuk be és nem vállaljuk, akkor esélyünk
sincs arra, hogy megnyerjük, és addig lehet rajta dolgozni, hogy ki lesz az a hatóság, aki állni
fogja ennek az önrészét. Viszont azt szeretném elmondani, hogy a pályázati űrlapba hitelként
van feltüntetve. Hangsúlyozom, hogy semmiféle felelősséggel nem jár az, ha most beadjuk a
pályázatot, az járna felelősséggel, ha nem adnánk be. Tulajdonképpen ez egy 4,5 km hosszú
szakasz lenne, Karcsi akkor elmondanád a műszaki tartalmat.
Valkony Károly TIOP projektmenedzser: Tisztelt képviselők! Nagyon röviden akkor
elmondanám, hogy miről van szó. Polgármester úr tulajdonképpen a lényeget már felvázolta.
Ami fontos lenne, hogy helyezzük el ezt az egész útépítést. Tudni kell, hogy kifejezetten a
Tiszai, réves átkelőknek van ez a pályázat kiírva. Ez egy olyan lehetőség, ami annyira
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célzottan ennek a 11 településnek van kiírva, amit valóban nem lenne szerencsés
elmulasztani. Ahogy a Polgármester úr is elmondta, hogy itt még nem arról van szó, hogy azt
jelentené, hogy az önerőt produkálni kell, hanem csak arról, hogy a település jelezze, hogy
pályázni kíván-e és nyújtsa be. Amit a nagyon gyors lebonyolítás ügyében tenni tudtuk az,
hogy kértünk árajánlatot ennek az útnak a megépítésére. Tehát onnan ismert előttünk ez a
szám, van erre egy költségvetés, ami piackutató árajánlatnak tekinthető, hiszen majd úgyis,
közbeszerzés útján kell eldönteni.
Tisztelettel azt javaslom a képviselő-testületnek, hogy fogadja el az előterjesztést.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én csak azt szeretném kérdezni, hogy Mindszenttel
közösen nem lehet megoldani? Nem tudtam még elolvasni, mert most kaptuk.
Búza Zsolt polgármester: Nem, mivel Baks közigazgatási területén van ez az út. Baks az,
akinek lehetősége van beadni ezt a pályázatot.
Van-e más kérdés? Köszönjük szépen Valkony Károlynak a szakszerű tájékoztatást és az
előterjesztést. A továbbiakban azon kell gondolkodnunk, hogy az önerőt honnan teremtjük
elő. Köszönöm szépen, aki egyetért azzal, hogy a pályázatot hétfői nappal benyújtsuk, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2015.(V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a:
„Javaslat a Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására
című, KIF/8007/2015-NFM kódú pályázat benyújtásáról és a hozzá
kapcsolódó önrész vállalásáról” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1.
Baks Községi Önkormányzatának Képviselő – testülete
támogatja, hogy Baks Községi Önkormányzat pályázatot nyújtson be a
4522-es számú országos mellékút felújítására.
2.
Baks Községi Önkormányzata, a költségek 80 %-ára igényel
támogatást a pályázati felhívás keretein belül.
3.
Források:
Pályázaton igényelhető támogatás: 226.615.211,- Ft
Szükséges önerő összege: 56.653.802,- Ft
Projekt teljes költsége: 283.269.013 Ft
4.
Baks Községi Önkormányzata a pályázat megvalósításához
szükséges önerőt 56.653.802 Ft összegben hitel felvételével biztosítja.
5.
A Képviselő – testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat
elkészítésével kapcsolatos ügyviteli teendők ellátására.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)
5)

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter mb. jegyző
Képviselő – testület tagjai
Harangozóné Pálnok Orsolya
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
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Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztési javaslat a közbeszerzési tervnek az
elfogadása. Ebben az évben két közbeszerzés történt meg. Az egyik a bútorbeszerzés, amiről
már döntött a képviselő-testület illetve az új Szociális bérlakások építése, amiről már
korábban döntött a képviselő-testület.
Határozati javaslat:
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat
megtárgyalta és Baks Község Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét
a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Búza Zsolt polgármester: Megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság. Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor
elfogadásra javaslom. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze. Köszönöm szépen.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2015.( V.29.)

határozat
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
az
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és Baks Község
Önkormányzatának 2015. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét a
mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Harangozóné Pálnok Orsolya projektmenedzser
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Szociális pályázat bérlakásaira
vonatkozó kiírása a TIOP keretében, ez már a 4. forduló. Tulajdonképpen a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta ugyanazokkal a feltételekkel, mint
az előző fordulókat. Csak a forduló szám változott 3-asról 4-esre és a határidő változott, hogy
mikorra kell beadni a pályázatot. Egy kiegészítést szeretnék javasolni a Tisztelt képviselőtestület felé. Ha esetleg ki kellene írni egy újabb fordulót, akkor hatalmazza fel a
Polgármesteri Hivatal munkatársait a képviselő-testület, hogy ugyanezzel a pályázati kiírással,
tartalommal, ha kell ötödször, hatodszor lehessen kiírni a pályázatot. Természetesen a
pályázat elbírálása minden esetben az Önkormányzatnak a privilégiuma. Ezzel a kitétellel, ha
nincs egyéb kérdés, kiegészíteni való, elfogadásra javaslom az előterjesztést. Aki egyetért
vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2015.( V.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „TIOP
3.2.3 .A-13/1 pályázat szociális bérlakásainak pályázata 4. 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. június 1. (www.baks.hu honlapon, helyi
hirdetőkön)
Benyújtási határidő: 2015.június 15.
Elbírálási határidő: 2015. június 24.
Képviselő – testületi döntés: 2015. június 25.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
5. Búza Zsolt polgármester;
6. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
7. Gazdálkodási Csoport
8. Harangozóné Pálnok Orsolya TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0013
projektmenedzser
9. Valkony
Károly
–
TIOP
3.2.3.A-13/1-2014-0001
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatás” című pályázat benyújtása. Tisztelt képviselő-testület, ezt a
határozati javaslatot is megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Maximum 15 millió
forint az igényelhető támogatás és ez járdákra vonatkozik. Javaslom, hogy történjen meg a
pályázatnak a beadása. 85 %-os támogatási intenzitású. 15 millió forint esetében 2.647.059 Ft.
szükséges önerőt jelent. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy fogadta el, hogy elfogadja és
kéri a Tisztelt képviselő-testületet, hogy döntsön az önerőről, illetőleg, hogy milyen forrásból
fogja biztosítani. Fontos megemlíteni, hogy meglévő járdáknak a felújítására vonatkozik.
Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom, aki
egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2015.(V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő - testülete határoz az
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra”
című pályázaton való indulásról a Belterületi utak, járdák, hidak
felújítása című alcél megvalósítására maximum 15 millió Ft értékhatárig.
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Érintett hrsz-ok:
Az önkormányzat a pályázathoz megvalósításához szükséges költségek
bruttó 85%-ára igényel támogatást a pályázat keretein belül.
Források:
Pályázaton igényelhető maximális támogatás

15.000.000 Ft

Szükséges maximális önerő összege

2.647.059 Ft

Projekt teljes költsége (maximum)

17.647.059 Ft

Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges önerőt a 2015
évi költségvetés terhére biztosítja maximum 2.647.059 Ft összegben.
Ezen határozatával egyidejűleg Baks Község Önkormányzat Képviselőtestülete a az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra” című pályázaton való induláshoz szükséges eljárási
cselekmények bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával,
szerződések aláírásával felhatalmazza Búza Zsolt – polgármestert.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző
Gazdálkodási Csoport
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens

Búza Zsolt polgármester: Tulajdonképpen a következő előterjesztés, egy kérelem Jéri Mária
részéről. Ugyanis van egy meglévő szerződése 2018. május 31. napjáig. És mivel elfelejtette
bejelenteni a földalapú támogatás iránti kérelmét ezért új szerződés kellene létrehozni.
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés? A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta. Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2015.(V.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta Jéri Mária
(6640 Csongrád, Erzsébet u. 20. sz. alatti lakos) kérelmét amelyben kéri,
hogy a 273/2012. (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat alapján 2013.
május 22. napján Baks Községi Önkormányzat és a kérelmező között
köttetett mezőgazdasági haszonbérleti szerződést az abban szereplő
feltételekkel a felek kössék meg újra.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy kérelmet elfogadja annak
érdekében, hogy a kérelmező a földhasználati bejelentési kötelezettségének
eleget tudjon tenni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a mezőgazdasági
haszonbérleti szerződést 2015.06.01. napjával megkösse.
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Búza Zsolt polgármester: A következő egy bejelentés, átadom a szót Somogyiné Utasy
Ibolyának. Bár részesei voltunk nagyba ennek a pályázatnak, a beadásában és a
kidolgozásában.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Tisztelettel köszöntöm a képviselő-testületet,
Polgármester urat, Jegyző urat és a megjelenteket. Való igaz, hogy a megírásában és a
bonyolításában is nagy szerepet kap az Önkormányzat. Mi adhattuk be ezt a pályázatot, ezt a
közel 30 milliós pályázatot. Ez azt jelenti, hogy október 31.-ig el is kell költenünk ezt az
összeget. A levélben röviden vázoltam, hogy mi az, amire költhetünk belőle. Ez azt jelenti,
hogy Baks, Pusztaszer és Ópusztaszer adhatta be a pályázatot, tehát a 4 iskolából csak három
pályázhatott. Ennek megvolt a feltétele, a kompetencia mérések eredménye tükrében sajnos
nálunk nem voltak olyan jók az eredmények és ennek köszönhetően úgymond nyertük ezt az
összeget. A gyerekekre költhetjük, ez azt jelenti, hogy táborozás, nyári hét, felnőtt leszek
klub, tanár továbbképzés, jó gyakorlat megtekintéséből áll. A megvalósítok közt, szerepel a
telephelyek vezetője, tehát minden iskolából van képviselő, minden héten projekt
megbeszélést tartunk, úgyhogy már most nagy erőkkel folyik ennek a lebonyolítása, mert
május elsejével kezdődött a pályázat. 40 gyerek fog táborozni a Baksi gyerekek közül 4
pedagógussal. Lesz kétszer 10 gyerek nyelvi héten fog részt venni. Tehát ez változó
iskolánként, hogy milyen program és hány gyerekkel, hány pedagógussal valósul meg ez a
tervezés. Ha valakinek ezzel kapcsolatban van kérdése, szívesen válaszolok. Szeretnék majd
október végén beszámolót tartani, hogy hogyan zajlott le a pályázat. Nagyon büszke vagyok,
hogy ilyen nagy jellegű pályázatai vannak az önkormányzatnak, és nem tudok eléggé hálás
lenni. Köszönöm.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük mi is, és sikeres lebonyolítást kívánok. Bízunk benne,
hogy amikor októberbe vagy szeptemberbe, ahogy lezárul a pályázat sikeres, és eredményes
beszámolót hallhatunk a pályázatról.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Ha nem lenne gond, akkor én most elmennék,
mert megbeszélésünk van. Köszönöm szépen a figyelmet. Viszontlátásra.
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP1.1.1/C/13-0004. Ezzel kapcsolatban mivel az alpolgármester asszony helyettesített ezért
átadom neki a szót.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönöm a szót. Ezen a héten, szerdán került
megrendezésre a Dél-alföldi Térség Hulladékgazdálkodási Társulás legutolsó ülése.
Tájékoztatást kaptunk egy KEOP-os pályázat beadásának lehetőségéről.
Búza Zsolt polgármester: Tulajdonképpen arról van szó, hogy nekünk kell vállalni az
1.397.073 forintot. Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs akkor elfogadásra,
javaslom, aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2015.(V.29.)

határozat

Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Döntés a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004 sz. pályázatának
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megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához szükséges
kezességvállalásról” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:
1. Baks Községi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás a KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának
megvalósítása érdekében ÁFA finanszírozás biztosítására legfeljebb 150.000.000Ft rulírozó hitel felvételére szerződést kössön.
2. Képviselő Testület jóváhagyja, hogy Baks Község Önkormányzata, mint a Délalföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás tagönkormányzata feltétel nélkül
és visszavonhatatlanul kezességet vállaljon 2015. december 31-ig a Dél-alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-0004. sz. pályázatának
megvalósítása során felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség finanszírozásához
szükséges 150.000.000-Ft rulírozó hitel felvételéhez, azzal, hogy az
Önkormányzat kezességvállalása kizárólag akkor érvényes, ha valamennyi
Társulási tagönkormányzat a Gst. 10. § (8) bekezdése alapján kezességet vállalt.
3. Baks Községi Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a hitel felvételének
költségeit a tagönkormányzatok beruházásaik arányában viselik.
4. A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanács
tagönkormányzataként Baks Községi Önkormányzat elfogadja, hogy
bármelyikük teljesíti a tartozást, a többiek kötelezettsége is megszűnik. Ezt
követően pedig a követelést kifizető megtérítést követelhet a többi tagtól. A
követelés mértéke a beruházási arányoknak megfelelően került felosztásra,
melyet a Tanács határozatával elfogad.
5. Képviselő Testület felkéri a szakmai vezetőt, hogy készítse elő a 0,9%/év/
beruházási arány kezességvállalási díjra vonatkozó megállapodást és terjessze
Képviselő Testület elé.
6. Baks Községi Önkormányzata elfogadja, hogy a kezességvállalási díj
tagönkormányzatok közötti felosztása a beruházási arányok figyelembevételével
történik.

Búza Zsolt polgármester: Van-e más előterjesztés? Ha nincs akkor én tájékoztatásképpen,
szeretném elmondani a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy műszaki átadásra került május 14én a szennyvíztisztító telepünk és a szennyvíztisztító hálózat, amelyet 2015. május 14-én az
Alföldvíz Zrt. átvett. Tulajdonképpen most az Alföldvíz Zrt. üzemelteti az ivóvizünket, mind
pedig a szennyvíz-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat látja el. Jelen pillanatban ivóvízre
van árunk, szennyvízre jelen pillanatban még nincs. Viszont itt szeretném felhívni
mindenkinek a figyelmét arra, és ez szeretném, ha a jegyzőkönyvbe is megjelenne, hogy
2015. május 14.-vel elvileg lejárt a türelmi határidő a házi bekötések megvalósítására. Tehát
hogyha valakinek van beállása, viszont még nem kötött rá akkor sajnos talajterhelési bírsággal
lehet sújtani, aminek az összege több 3000 Ft./m3. Szeretném felhívni mindenkinek a
figyelmét arra, hogy érdemesebb lenne inkább rákötni még akkor is, ha ez valamilyen
költéséggel jár, mert sokkal olcsóbban fog kijönni, mint hogy a talajterhelési bírságot m3-ként
megfizesse. Azért ilyen magas a talajterhelési bírságnak az összege, mert tájvédelmi
körzetnek a része vagyunk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy rákössön. Az
utóbbi időszakban rákötési hullám indult meg, aminek én borzasztóan örülök. Sajnos ez a
talajterhelési bírság be is hajtható, mint adók módjára behajtandó bírság. A másik dolog, amit
szeretnék megemlíteni, hogy az 50 házi bekötésről döntött a Víziközmű-társulat, amelyet
Mucsi Ferenc vállalkozó nyert el, ő adta a legkedvezőbb árajánlatot, és én úgy tudom, hogy
már el is kezdődött a bekötéseknek a kiépítése. Reméljük, hogy ezzel is nő majd a rákötések
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száma. Tájékoztatásképpen ennyit szerettem volna még elmondani. Ha nincsen egyéb kérdés,
kiegészíteni való, előterjesztés, akkor Tisztelettel megköszönöm a képviselő társaimnak a
megjelenését. Van?
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Igen.
Búza Zsolt polgármester: Anikó parancsolj.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Tisztelt képviselők, Tisztelt polgármester úr,
jegyző úr! Két dologban szeretném tájékoztatni a jelenlévőket. Az egyik dolog az, az előző
testületi ülésen képviselő asszony által jelzett Közösségi Ház mosógép ügye. Tájékoztatásul
mondom el, hogy beszállítottuk Csongrádra, hogy megjavíttassuk, de sajnos el kell állnom a
csináltatás, felelősségvállalása mellől, mert 49 ezer Ft-ba kerül, a mechanikája ment tönkre a
gépnek. Én javasolnám ezt a lehetőséget, hogy amennyiben majd az Önkormányzatnak a
közeljövőben lesz egy akkora kerete, hogy a Közösségi Házba egy használt mosógépet
vegyünk, az Önkormányzat részére. Akkor ezzel tudnám megoldani ezt az általunk vállalt
feladatot. A másik dolog, hogy tisztelettel és szeretettel tájékoztatom a képviselő-testületet
arról, hogy a Vöröskereszttel az elmúlt tavaszon közösen pályáztunk a közeljövőben
lebonyolítandó programra. Ez a program a pályázati költségvetést mutatólag gyereknapról
lévén szó. 50 ezer Ft-ot sikeresen megnyertünk a gyereknapra. Kérném a tisztelt képviselőtestületnek a támogatását abba, hogy mivel 50 ezer forint volt, nem tudom a legszűkebb
keretek között se megszervezni ezt a gyereknapot, hogy támogassa egy légvárnak a
kifizetésével a rendezvényt, hiszen az egész település gyereknapjáról van szó.

Búza Zsolt polgármester: A következő testületi ülésen fogunk beszámolni erről a dologról.
Köszönjük szépen, hogy társadalmi munkaként elvállaljátok. Ha van-e más egyéb, akkor azt
tisztelettel meghallgatjuk, ha nincs akkor köszönöm szépen a megjelenést a képviselő
társaimnak és a megjelenteknek. Az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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