Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. augusztus
1. napján megtartott rendkívüli üléséről.
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Igazoltan távol: Mihályné Tóth Margit

képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Szeretném ismertetni az egyetlen napirendi pontot, amely az idős baksi lakosok
számára önkormányzati támogatásként adandó biztonsági ajtóékekről szóló
döntés. Több alakalommal osztottunk már ajtóéket, tavaly ilyenkor a
Belügyminisztérium támogatásával sikerült kiosztanunk a nyugdíjasok körében.
Egy év távlatából az a tapasztalat és a visszajelzés, hogy aki használja, az
sokkal nyugodtabban alszik, és sokkal nagyobb biztonságban érzi magát. A
közbiztonság fokozására nyertes pályázattal rendelkezünk, ami azt jelenti, hogy
a majori kaputól kezdve a Mária telepig a Fő utca be lesz kamerázva, valamint a
közintézményeink is. Felelős településvezetőként gondoskodnunk kell –
nemcsak a környezetünk védelméről – az idősek védelméről is.
Kérem, hogy fogadják el az általam ismertetett napirendi pontot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
98/2014. (VIII. 01.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete
meghívóban rögzített napirendi pontot elfogadja.

a

Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár
Búza Zsolt polgármester: A tegnapi napon összeült a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság ugyanebben a tárgykörben és pozitív elbírálás született, tehát
elfogadásra javasolja a PÜB a képviselő-testületnek az említett előterjesztést.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Akkor ki lesznek ezek a személyek gyűjtve?
Búza Zsolt polgármester: Igen, bocsánat. A döntés az arról szólt, hogy a 70
éven felüliek kapjanak ajtóéket. Ha a fiatalabb korosztályt nézzük, akkor ott
több olyan van, ahol mindkét házastárs él még.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
99/2014. (VIII. 01.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a költségvetés terhére 328.000 Ft összegben vásárol 200
db riasztós ajtóéket 1 db elemmel a mellékletben felsorolt 70
éven felüli baksi lakosok részére, önkormányzat által adott
természetbeni támogatás formájában. Amennyiben egy
ingatlanon több 70 év feletti lakik, egy ajtóék adható.
Amennyiben csak egyikük életkora haladja meg a 70 évet,
kaphatnak egy ajtóéket.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon az ajtóékek lakosokhoz történő eljuttatásáról.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Van-e esetleg kérdés, bejelenteni való?
Kovács Gábor képviselő: Igen, nekem lenne. Tűzifával kapcsolatban nagyon
sok az érdeklődő. Jegyző asszonyt szeretném megkérni, hogy egy ilyen igényfelmérő lapot, vagy bármi ilyesmit lehetne-e készíteni?
Búza Zsolt polgármester: Bocsánat, de ezt az igényfelmérést úgy kellene
megfogalmazni, hogy ezt a támogatást nem az önkormányzat adja. Pontosan
legyen benne az, hogy az erdészet által adott terület gyérítésére vonatkozik a
felmérés. Gábor fogja össze az egészet, majd a Szociális Bizottsággal karöltve
felállítanak egy sorrendet, hogy kik a legrászorultabbak, és ezt a sorrendet az
erdészet felé fogják javasolni.
Dr. Orosz Éva képviselő: Függ attól is, hogy mennyi területet adnak.
Kovács Gábor képviselő: Így van, függ sok mindentől.
Búza Zsolt polgármester: Rendben. Van-e még valami?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Igen, nekem lenne. Antal Sándor leadta a piac
kulcsait, betegség miatt nem tudja tovább vállalni. Polgármester úr kérésére egy
ideig elvállaltam én a feladatokat ingyen. Ma már panaszkodtak az árusok, hogy
áll a piac területén a víz, a szennyvizes kollégák megoldják a gondot. Kiszedték
a tükröt és kaviccsal fogják feltölteni.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű
bejelentés, az ülést bezárom.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

