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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, a Baks
Községi Önkormányzat képviselő testületének 2014. évi május 9-i rendkívüli
ülésén, megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Polgármester úr
igazoltan van távol, úgyhogy a mai rendkívüli ülést az ő kérésére én fogom
levezetni. A napirendi pontok tekintetében, kettő napirendi pontunk van. Ezeket
szeretném ismertetni. Első napirendi pont a belső ellenőrzéssel kapcsolatos
dokumentumok elfogadása, előadója lesz dr. Elekes Petra jegyző asszony,
második napirendi pont a Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívására vonatkozik, a befogadók, a be nem vezetett háztartási szennyvíz
begyűjtésére szervezett közszolgáltatással kapcsolatos rendelet megalkotására
vonatkozik ez a napirendi pont. Az elhangozott napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzni valója, kiegészíteni valója.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2014. (V. 09.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a
meghívóban rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző

I.
napirendi pont:
Belső ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentumok
Ea.: dr. Elekes Petra jegyző
Lépné Soós Anita alpolgármester: Belső ellenőrzéssel kapcsolatos
dokumentumok elfogadása, amelyet határozatban el kell fogadnia a képviselő
testületnek, az ehhez szükséges kiegészítésekre felkérem dr. Elekes Petra jegyző
asszonyt.
dr. Elekes Petra jegyző: Köszönöm szépen. Ahogy a rendelkezésre bocsátott
anyagban tisztelt képviselők látják, a belső kontroll rendszerről és belső
ellenőrzésről szóló kormányrendelet szabályainak megfelelően nem csak a
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési összefoglaló jelentést kell megjeleníteni
most már a jegyzőkönyvben, hanem a mellékelt vezetői nyilatkozatot is. A
kormányrendelet 1. számú melléklete tartalmazza, erre való tekintettel
szeretném kérni a tisztelt képviselő-testületet, hogy a 2013. évi éves
összefoglaló, belső ellenőrzési jelentést, a vezetői nyilatkozatokkal együtt
elfogadni szíveskedjen.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönöm szépen. Van-e valakinek
hozzáfűzni valója, észrevételezése.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2014. (V. 09.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a tárgyévre
vonatkozó éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentést a
mellékelt vezetői nyilatkozatokkal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi és
Ellenőrzési Főosztály

I.
napirendi pont:
Szennyvízrendelet megalkotása
Ea.: Lépné Soós Anita alpolgármester
Lépné Soós Anita alpolgármester: A Csongrád Megyei Kormányhivatal
törvényességi felhívásával kapcsolatban, melyet már több alkalommal
tárgyaltunk, a befogadóba be nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére
szervezett közszolgáltatással kapcsolatos rendelet megalkotására vonatkozik. A
településen szennyvíz beruházás folyik jó ütemben, ezért javaslom , hogy a
május 15.-i határidőt kérjük meghosszabbításra. A rendelet megalkotására 2014.
aug. 15.-re kérünk haladékot.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2014. (V. 09.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Csongrád Megyei
Kormányhivatal CSB/01/3466/2014 számú törvényességi felhívása
alapján a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére
szervezett közszolgáltatással kapcsolatban a szükséges és hiányzó
rendeletet megalkotására további határidő-hosszabbítást kér, így a
rendeletet 2014. szeptember 30. napjáig megalkotja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Elekes Petra jegyző
3) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi és
Felügyeleti Főosztálya

Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű
bejelentés az ülést bezárom.
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