
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. augusztus 25. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak: Búza Zsolt    polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Csépe István   képviselő 
 Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  

Dobos Péter Pál   alpolgármester 
Polyák Teréz  TÁMOP/TIOP szakmai 

vezető 
Néma Norbert  ügyvezető igazgató 
 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 azonosítószámú pályázat kapcsán, döntés a Szent 
Miklós Katolikus Iskola részleges tetőfedés-felújításáról 
 

2) Vándorló tudás - szakmai együttműködés a romák integrációjának sikeréért - pályázat 
beadásának jóváhagyása 
 

3) Szociális zarándoklat – közös problémáink megoldásáért – Baks együttműködő 
partner és megvalósítási helyszín jóváhagyása Kétegyháza pályázatában 
 
  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes.  
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
kiegészítenivaló? 
 
Kérdés, hozzászólás a napirendi ponthoz nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjét. 

 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2015.(VIII.25.)    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 

I. napirendi pont:  

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0333 azonosítószámú pályázat kapcsán, döntés a Szent Miklós 
Katolikus Iskola részleges tetőfedés-felújításáról 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az első napirendi ponttal kapcsolatosan van egy 
írásos előterjesztés, majd megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás, 
mert amennyiben van, akkor a Nonprofit Kft. igazgatóját lehet kérdezni a műszaki 
tartalommal és műszaki kivitelezéssel kapcsolatosan.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az előterjesztés részletes elolvasása után, úgy 
gondolja, hogy ebbe az 1 millió forintba nem fog beleférni a munkálatok összköltsége.  
 
Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Elmondja, hogy bele fog férni, Valkony 
Károly felmérte illetőleg ő készítette el az árajánlatot, valamint még annyit elmond 
kiegészítésképpen, hogy Valkony Károly építész, így tudja pontosan, hogy milyen 
munkálatokra lesz szükség az épületen, illetőleg ennek az anyagköltsége mennyi is lesz.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az épület bontása során fognak előlépni a plusz 
dolgok, amik plusz költségeket is jelenthetnek.  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy a déli felületet mérték fel, amely 230 
m2, elsősorban erre a tetőfelületre kerülnek a napelemek, mert sokkal költségesebb lenne 
ezeknek a javítása. Elmondja, hogy a későbbiekben a másik oldalát a tetőszerkezetnek 
ugyanúgy lehet javítani. 
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy úgy lehet megerősíteni az épület szerkezetét, hogy 
mind a kettő oldalt együtt erősítik, véleménye szerint olyan nincs, hogy csak az egyik oldalt.   
 
 Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy az egybefüggő szerkezetek, amik a 
tetőt egybefüggően alátámasztják azok meg lesznek erősítve. Az anyagköltséggel 
kapcsolatban annyit tesz hozzá kiegészítésképpen, hogy több oldalról is megközelítésre került 
a kiszámítása, és bízik Valkony Károlyban, hogy ezek megfelelőek lesznek és belefér az 
anyagköltség ebbe az kb. bruttó 1 millió forintba.  
 
Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Elmondja, hogy teljesen igaza van Csépe 
István képviselő úrnak, hogy az épület másik oldalát is szintén javítani kell majd, meg kell 
erősíteni.  
 
Csépe István képviselő: Szerinte az sem mindegy, hogy bevisszük a tetőre a cserepet a 
mennyezetre, vagy kívülre lerakjuk, és újra feladjuk.   
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy le lesz véve és a levett cserepeknek az 
50%-a fog visszakerülni, amelyek előzetesen ellenőrzésen fognak átesni, hogy megfelelnek-e.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése valakinek? 
Kiegészítésképpen annyit mond el, hogy a testületi-ülésre azért volt szükség, mert kiderült, 
hogy a tető nem megfelelő állapotban van, viszont a fotovoltaikus rendszert már el kezdenék 



felszerelni, ennek oka pedig, hogy határidőhöz van kötve. Elmondása szerint úgy 
tájékoztatták a szakemberek, hogy ennek összege, amely az előterjesztésben meg van jelölve, 
akár még kevesebb is lehet. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban nincs több 
kérdés. Elfogadásra javasolja az előterjesztést illetőleg a határozati javaslatot, amely így 
hangzik: 
 
Határozati javaslat:   

Képviselő-testület elfogadja a polgármester - a Szent Miklós Katolikus Iskola Béke utcai 
épülete tetőfedésének állapotára és a felújítás szükségességére vonatkozó megállapításait.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskola megjelölt épülete déli tetőoldalának részleges 
tetőfedés-felújításának lebonyolítására és a forrás biztosítására kössön megállapodást a Baksi 
Falufejlesztő Nonprofit Kft.-vel.  

 

Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, és az előterjesztéssel kéri 
kézfelemeléssel, jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2015.(VIII.25.)    határozat 

Képviselő-testület elfogadja a polgármester - a Szent Miklós Katolikus 
Iskola Béke utcai épülete tetőfedésének állapotára és a felújítás 
szükségességére vonatkozó megállapításait.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az iskola megjelölt épülete déli 
tetőoldalának részleges tetőfedés-felújításának lebonyolítására és a 
forrás biztosítására kössön megállapodást a Baksi Falufejlesztő 
Nonprofit Kft.-vel.  
. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Néma Norbert ügyvezető igazgató 
4) Irattár 

 
II. napirendi pont:  

Vándorló tudás - szakmai együttműködés a romák integrációjának sikeréért - pályázat 
beadásának jóváhagyása 
 

Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót Polyák Teréz szakmai vezetőnek, hogy szóbeli 
kiegészítést is tegyen az írásos előterjesztéssel kapcsolatban.  

 

Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Elmondja, hogy Magyarországon sem 
Európai Uniós, sem Magyarországi forrás nem áll rendelkezésre a program folytatására, 
viszont van az Európai Bizottságnak egy pályázati kiírása, amely az Európa polgárokért címet 



viseli és ennek egy alprogramja a városok hálózatai, erre szeretnénk pályázni. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy célja a programnak az, hogy azokat a tapasztalatokat, 
jógyakorlatokat, amelyek Bakson születtek, átadják nemzetközi szakembereknek. Ebbe a 
pályázatba kerülnének bele azok a költségek, amik a további együttműködés feltételeit 
megteremtenék. Szakmai anyagok, műhelymunkák, találkozók, konferenciák lesznek a 
programban. Pénzügyi kötelezettsége ezzel Baksnak nincs, csak helyszín lenne, ahol a 
Kétegyházi projekt fizeti a költségeket (étkezés, terembérlet, eszközök, szállás, utazás stb).  

 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy mennyi önerőre van ehhez szükség? 

 

Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Válaszában elmondja, hogy önerőt nem kell 
biztosítani, 100%-ban finanszírozza a pályázat. 50% előleget lehet lehívni és a másik 50% 
utólagos elszámolásra kerül.  

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdése valakinek ezzel kapcsolatosan?  
Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban nincs több kérdés. Elfogadásra javasolja 
az előterjesztést illetőleg a határozati javaslatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2015.(VIII.12.)    határozat 

1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és 
elfogadja, hogy Baks adjon be pályázatot az Európai Bizottság Europe for 
citizens / Networks of towns (Európa a polgárokért / Városok hálózata) 
programjára - az előterjesztésben foglaltak alapján.  

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztrációs 
teendők ellátására.  

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester; 
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3. Gazdálkodási Csoport  
4. Polyák Terézia a pályázatok szakmai tartalmáért felelős munkatárs 
5. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 

 
 
III. napirendi pont:  

Szociális zarándoklat – közös problémáink megoldásáért – Baks együttműködő partner 
és megvalósítási helyszín jóváhagyása Kétegyháza pályázatában  
 
Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót Polyák Teréz szakmai vezetőnek, hogy az írásos 
előterjesztést, illetőleg határozati javaslatot szóban egészítse ki.  



Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Elmondja, hogy Kétegyháza hasonló 
település, mint Baks, náluk még nem volt roma integrációs program, de a későbbiekben 
szeretnének. Szeretnének olyan problémákkal foglalkozni a program keretében, mint például 
a fiatalak munkanélkülisége, migráció vagy az Egyház karitatív szerepe. Ők is szeretnének 
pályázatot benyújtani, ahova mi is. Kiegészítésképpen elmondja, hogy a projektgazda 
Kétegyháza. Egy napot töltenének el Bakson a projektben résztvevők, hogy a roma 
integrációs programot megismerjék és számíthatunk szakmai rendezvényekre történő 
meghívásra is. Külföldi egyetemekről érkező fiatalok jönnének majd. Pénzügyi kötelezettsége 
ezzel Baksnak nincs, csak helyszín lenne, ahol a kétegyházi projekt fizeti a költségeket.  

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése?  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ugyanazok vesznek részt ebben, mint 
az előző pályázatban?  

Polyák Teréz TIOP/TÁMOP szakmai vezető: Elmondja, hogy ebbe nincsenek állások, 
vagy folyamatos munkahelyek. A korábbi programokhoz hasonlóan, akik megvalósítók voltak 
ebben is részt vesznek majd. 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb más kérdés, hozzászólás?  

Csépe István képviselő: Elmondja, hogy egyértelműen támogatja, hisz sok rosszat lehet 
hallani a településsel kapcsolatosan, de ez jó irányba mutat, és szerencsére a jó hírét viszi a 
falunak. 

Búza Zsolt polgármester: Megköszöni a hozzászólást, illetőleg megkérdezi, hogy van-e 
ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Megállapítja, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 
nincs több kérdés. Elfogadásra javasolja az előterjesztést illetőleg a határozati javaslatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2015.(VIII.12.)    határozat 

1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és 
elfogadja, hogy Baks együttműködő partner és megvalósítási helyszín 
legyen Kétegyháza település pályázatában, amelyet az Európai Bizottság 
Europe for citizens / Networks of towns (Európa a polgárokért / Városok 
hálózata) programjára ad be - az előterjesztésben foglaltak szerint.  
 
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az 
adminisztrációs teendők ellátására. 

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 



2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3. Gazdálkodási Csoport  
4. Polyák Terézia a pályázatok szakmai tartalmáért felelős 

munkatárs 
5. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 

 
Búza Zsolt polgármester: Napirendi pontokon kívül elmondja, hogy a hír tv-ben megjelent 
állítólag egy olyan kijelentés egy szegedi képviselőtől, amely azt állította, hogy Baks Községi 
Önkormányzat tárgyalásokat folytat az ügyben, hogy cigányokat telepít Baksra. Pontosan 
megjelölte a helyet, hogy a focipályától a csongrádi útig lévő kiosztásra kerülő telkekre fogja 
betelepíteni. Ha-és amennyiben ez a hír igaz és a hír megjelent a tv-ben, akkor a legközelebbi 
testületi ülésre egy ügyvédi javaslattal fog érkezni. Elmondja, és azt gondolja, hogy minden 
képviselő társának kötelessége ez ügyben lépni, és ezt orvosolni kell.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy jó bevételi forrás lehet a Kft.-nek a 
temetőben a sírok gondozása, mint például locsolás, kapálás.  

 

Néma Norbert ügyvezető igazgató: Szolgáltatásként?  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Válaszában elmondja, hogy javasolja a Nonprofit Kft felé, 
hogy szolgáltatásképpen végezzenek ilyen tevékenységeket. 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Elmondja, hogy erre már van lehetőség és 
korábban is volt, az újságban is megjelent már többször.  
Javasolja, hogy a temetkezési vállalkozásoktól, akik hasonló szolgáltatást nyújtanak, meg kell 
érdeklődni az árakat, ki kell kalkulálni, hogy a Nonprofit Kft-nek mennyire éri meg és akkor 
ki kell közvetíteni a lakosság felé.  
Megkérdezi, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Az ülést bezárja.  
 
 
 
  K.m.f.  

 

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


