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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat,
megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a
meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadására.
Egyetlen egy napirendi pont van, az pedig Baks Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2006.(IV.26.) Ör. Rendelete a Helyi építési
szabályzatról szóló rendeletének módosítása.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2014. (V. 19.)

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

I.
napirendi pont:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(IV.26.) Ör.
Rendelete a Helyi építési szabályzatról szóló rendeletének módosítása.
Ea.: Dr. Elekes Petra jegyző
Dr. Elekes Petra jegyző: A korábbi 2006-os építési szabályzatunk módosítása
abból a szempontból szükséges most, hogy a folyamatban lévő
szennyvízberuházás, szennyvíztisztító telep építési engedélyét beszerezhessük
illetve a kivitelező beszerezhesse. A rendelet szövegének a módosítását
feltüntettem az írásos előterjesztésben, egyetlen egy pontban módosulna, a 22. §
(6) bekezdés 1. felsorolási pontja egészülne ki annyiban, hogy a védő illetve
biztonsági területek szempontjából szennyvíztisztító telep esetén lakóövezettől
számított 50 méter.
Búza Zsolt polgármester: Ezt az egy szót illetve ezt az egyetlen módosítást
kellene eszközölni, hogy a beruházást ne akadályozza.
Természetesen tudjuk, hogy a településrendezési terv módosítására is szükség
van, át kell gondolnunk a célszerűség érdekében az egészet, hogy miként
módosíthatjuk, ha már egyébként is bele kell nyúlni.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete a
Baks Község Helyi építési szabályzatáról szóló
9/2006. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Mihályné Tóth Margit képviselő:
Két kérdésem lenne:
Azt hallottam, hogy ha nem akarunk szennyvízdíjat fizetni, viszont külön
mérőóra állomást akarunk bevezetni, ez mivel ez szigorú feltételekhez van
kötve, így senki sem fog megfelelni. Igaz ez?
Búza Zsolt polgármester: Én erről nem tudok. Azt hogy, hogy lehet kiépíteni
egy ilyen rendszert, ezt az akkori üzemeltető fogja eldönteni. Azt viszont nem
tudom, hogy mennyire köti az üzemeltetőt az a jogszabály.
Meg fogjuk kérdezni, hogy milyen jogszabályokra illetve szabályzatra
gondoltak. Én addig nem szeretnék semmi felelőtlen kijelentésekbe belemenni,
amíg nem láttuk ezt.

Mihályné Tóth Margit képviselő: Régebben nem így hangzott el, hanem úgy,
hogy egyszerűbb lesz sokkal a bevezetése.
Búza Zsolt polgármester: Nem így hangzott el. Én mindig is úgy nyilatkoztam,
hogy a szolgáltatótól fog függeni például kifolyó szennyvizet mérni sokkal
egyszerűbb és költséghatékonyabb is.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Ha vízjogi engedélyhez lesz kötve, az
hosszadalmas lesz, és költségesebb is.
Ha azt mondjátok, hogy lassan kész a beruházás, akkor ideje lenne ezt tudni,
mert nem lesz egyszerű.
Búza Zsolt polgármester: Annyi információm van, hogy sok múlik majd az
üzemeltetőn.
Nagy valószínűséggel ugyanaz lesz az üzemeltető, aki a vizet is üzemelteti, ami
pedig az előírásoknak megfelel, az Alföldvíz Zrt.
Úgy gondolom, célszerű egy üzemeltetővel a szennyvíz valamint az ivóvíz
üzemeltetését megoldani, hiszen az ivóvíz és a szennyvíz szorosan össze fog
függni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Kiszervezésre lesz lehetőség?
Búza Zsolt polgármester: Mire? Én erről nem tudok, nincs tudomásom.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Még egy kérdés. Nem olyan régen halottam,
hogy a doktorúr elmegy és volt egy jelentkező, aki nem felelt meg.
Búza Zsolt polgármester: A praxist csak orvos veheti meg. Engem egy orvos
sem keresett meg. Én ilyenről nem tudok.
A mi érdekünk az, hogy az orvosi ellátás folyamatos legyen. A doktor úr június
1.-jével így is úgy is elmegy, családi okokra hivatkozva.
Dr. Orosz Éva veszi át a helyettesítést, mint már korábban is volt erre példa, ezt
a képviselő-testület határozattal erősítette meg.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű
bejelentés az ülést bezárom.
K.m.f.
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