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Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képvisel –testületi tagokat,
ezen a soros testületi ülésen, amelynek csak az id pontja rendkívüli, mert a
munkatervben meghatározott soros testületi ülésünket akadályoztatás miatt nem
tudtuk megtartani, ezért a mai nap folyamán tartjuk meg. Miel tt ismertetném a
napirendi pontokat és megállapítanám a határozatképességet, el ször is
szeretném bemutatni és tisztelettel köszönteni az új jegyz asszonyunkat Dr.
Heinerné Dr. Kecskés Arankát, tisztelettel köszöntöm.
Ez után a kis bevezet után térjünk rá a mai soros testületi ülésre, megállapítja,
hogy a képvisel – testület határozatképes.
Miel tt ismertetném a napirendi pontokat, egy határozatot kell hoznunk.

Megkérném a képvisel -testületet, aki egyet ért a munkaterv olyan
módosításával, hogy a munkatervben szerepl dátummal ellátott június végére
tervezett soros testületi ülésünket július 10. napjára módosítjuk, az szavazzon.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
76/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete elfogadja,
hogy a 2014.06.25. napjára tervezett soros testületi ülés
id pontja akadályoztatás miatt 201Ő.07.10. napjára módosult.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Szeretném ismertetni a napirendi pontokat, de
miel tt ezt ismertetem, tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket a mai
nap folyamán, mint látják elég sűrű lesz a program, nagyon sok meghívott
vendégünk van. El ször is szeretném köszönteni a Szegedi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részér l Ménesi Zoltán százados urat, köszöntöm a Kiskunsági
Nemzeti Park Igazgatóságáról Puskás Józsefet, aki Pataki Zsolt
természetvédelmi r helyett van itt, tisztelettel köszöntöm a Civil Szervezetek
megjelent képvisel it, Herpai Mihályt, a Horgászegyesület elnökét, Cimberné
Maszlag Anikót, a Csillagház vezet jét, valamint Tóth Vilmos elnök urat, a
helyi Polgár r Egyesület vezet jét, Kovács Krisztiánt, a Gondozási Központ
vezet jét és végül, de nem utolsó sorban tisztelettel köszöntöm Néma Norbertet,
a Nonprofit Kft. ügyvezet igazgatóját. Köszöntöm a megjelent érdekl d ket a
soros testületi ülésen. Már megállapítottam, hogy a képvisel -testület
határozatképes. A konstruktív együttműködés tekintetében és azért, hogy a
meghívott vendégeinket miel bb útjára tudjuk bocsátani, hiszen gondolom,
rengeteg teend jük van, szeretném javasolni a tisztelt képvisel -testületnek,
hogy a napirendi pontokon módosítsunk. Következ javaslatom lenne a tisztelt
képvisel -testület felé a napirendi pontokkal kapcsolatosan.
Az els napirendi pont beszámoló a község természetvédelmi helyzetér l –
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága részér l, Puskás József egészítené ki az
írásos anyagot, a második napirendi pont lenne a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója, melyet Ménesi Zoltán százados
úr tartana meg. Harmadik napirendi pont a Polgármesteri beszámoló a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekr l, negyedik napirendi pont a Civil szervezetek beszámolója,

ötödik napirendi pont beszámoló a Csillagház tevékenységér l, hatodik
napirendi pont el terjesztések, hetedik napirendi pont bejelentések,
interpellációk.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
77/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
meghívóban rögzített napirendi pontokat elfogadja.

a

Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
3) Irattár

I.
napirendi pont:
Beszámoló a község természetvédelmi helyzetéről
Ea.: Puskás József
Búza Zsolt polgármester: Még egyszer tisztelettel köszöntöm a Kiskunsági
Nemzeti Park részér l Puskás Józsefet.
Puskás József: A részletes tájékoztatót mindenki olvashatja. Nagyobb
jelent ségű védett terület alakult. A településsel kapcsolatban annyit, hogy
mindketten illetékesek vagyunk Pataki Zsolttal, itt van a határvonalunk a Baksi
úton, illetve az Ópusztaszeri országúttól délre helyezked területeken. Én
alapvet en a külterületekért vagyok felel s.
Összességében egy pár kisebb dolgot szeretnék megemlíteni. Kezdeném a
negatívummal, a négy nagyobb tűzesettel, amely komoly természetvédelmi
értékű nádast érintett.
Információs táblákat fog a KNP kihelyezni Baks területén, a település
belterületére is, illetve az eddigi helyeken kihelyezett táblák is felújításra
kerülnek. A tábláknál maradva, befejez dött a Natura 2000 hatósági táblák
kihelyezése, ezek is információt szolgáltatnak, különösen a gazdálkodók részére.
Nagyobb földutak mentén helyezték ezeket el, mint például a Levelényi
Majornál.
Pataki Zsolt kollégám tájékoztatott arról, hogy Baks területére is esik néhány
olyan gémeskút, amelyet fel fognak újítani.

Pozitívumként meg kell említenem, hogy jelent sen csökkentek a falopások a
térségben.
Ha van konkrét kérdés, szívesen válaszolok. Esetleg ami nem volt az írásos
anyagban.
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük a szóbeli kiegészítést, megkérdezném
képvisel társaimtól, hogy van-e kérdés?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nagy károkat okoznak a gazdáknak
bizonyos él lények. A gazdáknak csak kötelezettségeik vannak, jogaik
nincsennek. Kártérítés ?
Puskás József: Az egyik dolog, hogy a gazdáknak a védett fajok esetében is
vannak jogaik, a másik pedig, hogy kompenzáció támogatás van erre.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen, aki az AKG-ben benne van az igen
igénybe veheti.
Búza Zsolt polgármester: A Kiskunsági Nemzeti Park mellett itt van meghívott
vendégként a Katasztrófavédelem Igazgatóság részér l Ménesi Zoltán százados
úr is. Nem akarok áttérni a másik napirendi pontra, de nemrég volt egy megyei
katasztrófavédelmi gyakorlat, és a gyakorlat részeként egy pászta területet
hoztak létre az Igazgatóság munkatársai, kollégái. Említésre került a tűzeset,
amely Mária-telep és a sz l között történt, itt 10-11 hektáros terület égett le,
ennek kapcsán köszönjük a Katasztrófavédelemnek, hogy a tűzesethez közel
lév házakat megóvták a tűzt l. Ezzel azt akartam mondani, hogy nagyon
örülünk a kivett mocsár területnek, de nagyon régóta szeretnénk hasznosítani,
ezt a területet rehabilitálni. Vizes területet, horgásztavat szeretnénk ott
létrehozni.
Azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy fontos a környezetvédelem, de az is
nagyon fontos, hogy akik a terület közvetlen környezetében élnek biztonságban
éljenek. Valószínűleg, hogy valaki gyújtogatott, mert olyan h mérsékletben,
amikor a tűzeset keletkezett, öngyulladás nem valószínű.
Dr. Boros Emillel régebben sikerült megállapodni abban, hogy 30 ha-os területet
fogunk rehabilitálni együtt, konzorciumban a Kiskunsági Nemzeti Park
irányításával.
Remélem a jelenlegi igazgató is lát fantáziát a közös együttműködésben. A
gémeskutakkal kapcsolatban szeretném kérni, hogy néhány szót ejtsen róluk, a
funkciójukról.
Puskás József: Pontosan nem tudom helyileg hol helyezkednek el, Baks
területén nem egy ilyen gémeskútról beszélünk, de számszerint ezt sem tudom.

Búza Zsolt polgármester: Ha bármilyen adatot tudna majd szolgáltatni err l,
akkor szeretnénk megkérni, hogy küldje el nekünk azokat. Úgy gondolom, a
helyi lakosokat is érdekli, jó lenne, hogy ha a felújított kutat meg tudnák nézni,
hiszen manapság már ritka az ilyen ásott kút.
Köszönöm szépen Puskás József beszámolóját, illetve köszönjük szépen, hogy
elfogadta a meghívást és az írásos anyagot szóban kiegészítette.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
78/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
beszámolóját a község természetvédelmi helyzetér l és úgy
határozott, hogy azt a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Puskás József természetvédelmi r – KNP Igazgatósága
(6000 Kecskemét, Liszt Ferenc u. 19.)
4.) Irattár

II. napirendi pont:
Csongrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság beszámolója
Ea.: Ménesi Zoltán
Búza Zsolt polgármester: Még egyszer tisztelettel köszöntöm a Csongrád
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részér l Ménesi Zoltán százados urat.
Ménesi Zoltán százados úr: Köszönöm szépen. Ahogy a polgármester úr is
elmondta, sok olyan dolog volt és sok olyan dolog lesz, amely a közeljöv ben
érinteni fogja a települést. Ezeket próbálom röviden összefoglalva, ismertetni.
Picit visszakanyarodnék az el z beszélgetéshez, mi is a jelent sége ennek a
tűzpásztának, lényegében annyi, hogy legyen hely a nádas és a lakóövezet
között. III. fokozatú tűzeset során Ő helyr l érkezik tűzoltóautó, tehát a megye
több pontjáról érkeztek. Nagyon fontos lenne, hogy ez az út megmaradjon, és

ezt továbbra is használni tudják.
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági feladatokat lát el, ezek
leginkább a háttérben működnek, a polgárvédelmi, iparbiztonsági, tűzvédelmi
szakterület az, aki ezekkel foglalkozik. Az iparbiztonsági szakterület viszonylag
új, 2 éve létezik, melynek feladata veszélyes üzemek, mint például elektromos
vezetékek, veszélyes anyagok szállítmányok ellen rzése.
Baks II. veszélyességi fokozatba fog tartozni, ami leginkább az árvíz
veszélyeztetettsége miatt indokolt. Egy újabb felülvizsgálat fog készülni idén
sszel polgári védelmi szempontból.
2006-ban már megmutatta a Tisza, hogy mire képes, nagyon sok fejlesztés
történt azóta.
Továbbra is a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóság látja el a tűzvédelmi feladatokat,
a távolságok miatt.
Kisteleken augusztus 6.-án kerül átadásra egy Katasztrófavédelmi rs, ami azt
jelenti, hogy egy tűzoltó gépjárműfecskend 2Ő órában Kisteleken fog
állomásozni.
A kisteleki rsparancsnok úr nem tud itt lenni egyéb elfoglaltsága miatt, t
helyettesítem, Balázs András hadnagy urat, ha bármilyen jellegű kérdés van, is
szívesen válaszol majd, rendelkezésére áll.
Elhangzott az is, hogy egy gyakorlat került megvalósításra. Van megyei
ment csoport, járási, és az én tudomásom szerint települési ment csoportok is
vannak. Sorba venném ezeknek a jelent ségét, a megyei hatáskörű csapat az
ország bármely területén elérhet , speciális er kkel rendelkezik, kifejezetten
árvízvédelmi. Nagyon komoly szakmai tapasztalattal rendelkez egység. A járási
ment csoportoknál szintén törekedtünk arra, hogy a helyi veszélyeztetettségi
forrásokat figyelembe vegyük, és ezek szempontjából határozzuk meg a
ment csoportok összetételét, így került a szegedi járási ment csoportba a Tisza
Volán, polgárvédelmi szempontból ide tartozik a Balástyai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület is.
Tavalyi látogatásunknak, amikor tájékoztatást adtunk a Faluházban, nagyon
nagy eredménye volt. 46 önkéntes jelezte Baksról, hogy szeretne ebbe a polgári
védelmi szervezetbe, települési önkéntes ment csoportba beletartozni. 96-an
vannak beosztva a polgári védelmi szervezetbe, ebb l Ő6 önkéntes. A gyakorlat
során megyei szinten el ször fordult el , hogy ez a 3 szint egyszerre
gyakorlatozott, és a gyakorlat teljes idejéb l 2 napot itt töltöttünk Bakson,
nagyon sok mindent kipróbáltunk, nagyon sok tapasztalatot szereztünk, voltak
olyan feladatok, amelyeket beterveztünk, de valamilyen oknál fogva nem
tudtunk megtartani, akár id , akár technikai problémák miatt. A gyakorlat során
be tudtuk vonni az általános iskolásokat az ifjúság felkészítése néven. A Baksi
általános iskola diákjai voltak a kitelepítési gyakorlatnak a szerepl i.
Meg kell említenem a szúnyogirtást, amely érinti Baks területét légi, biológiai és
kémiai ellen rzés, valamint földi ellen rzés egyaránt.
Az írásos tájékoztatóban nagyon sok minden le van írva. Nagyon szépen

köszönöm még egyszer a lehet séget, ha bármilyen kérdés van akár most, de
akár a kés bbiek folyamán is, bárki meg tud találni.
Búza Zsolt polgármester: Százados úr, köszönjük szépen. Azt szeretném
megkérdezni, hogy a jelen lév képvisel társak közül szeretné-e valaki
kiegészíteni, észrevétele, hozzászólása van-e?
Egy-két gondolatot szeretnék elmondani. Büszkék vagyunk, hogy ezt a megyei
gyakorlatot itt valósították meg. Külön köszönöm, hogy a gyerekeket is
bevonták. A gyakorlatról csak annyit, hogy tényleg jól helyt álltak, amit csak
lehetett, kipróbáltak a szakemberek.
Szintén büszkék lehetünk arra, hogy Bakson készült el el ször a kommunikációs
terv, amit egy szakmai nap alkalmával be is mutattak a szakemberek. A százados
úr említette, hogy Szentesr l, Csongrádról, Szegedr l érkezik ki tűzoltóautó,
ezzel kapcsolatban kaptam egy értesítést, hogy augusztus 6.-án Kisteleken is
lesz egy kirendeltség, ez lesz majd a legközelebb hozzánk. A Baksi Tűzoltó
Egyesület átalakult múzeummá, a muzeális értéket mai napig rizzük.
Köszönjük szépen még egyszer a részletes beszámolót és a részletes írásos
anyagot.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
79/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
megtárgyalta a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2013. évi tevékenységér l szóló beszámolóját, és úgy
határozott, hogy azt a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (6701
Szeged, Pf. 414.)
4) Balázs András tű. hgy. (6760 Kistelek, Árpád u.3)
5) Irattár

III. napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyag kiegészítéseként egy-két dolgot
szeretnék elmondani. Kezdeném a nyári étkeztetéssel. A nyári étkeztetésre
pályázott az önkormányzatunk, tulajdonképpen a mostani programra úgy
lehetett pályázni, hogy 100%-os támogatottságra lehet szert tenni. Ami azt
jelenti, hogy el ször az iskola és az óvoda felmérte az igényeket, hogy kik azok,
akik szeretnének a nyár folyamán ingyenes étkezésben részt venni. Mindenkit el
tudunk látni a nyár folyamán, aki arra az igényét benyújtotta úgy, hogy az
önkormányzatnak nem kerül plusz forrásába, illetve 100%-os mértékben tudtunk
pályázni rá. Volt egy nyitórendezvény egy szövetkezetnek, amelynek Bakson
van a székhelye, ez pedig az Er forrás Szociális Szövetkezet, akik munkaer közvetítéssel, fiatal diplomás munkaer közvetítéssel, diákmunkával illetve
bármilyen munkaközvetítéssel foglalkoznak. Boldog vagyok, hogy ennek a
nyitóprogramja itt valósulhatott meg, mert többek között az lesz a feladata a
szövetkezetnek, hogy azokban a programokban, amelyeket végrehajtunk a
TÁMOP-TIOP keretében, a különböz
képesítéssel, szakképesítéssel
rendelkez ket a munka világába visszavezesse.
Természetesen az idén is megünnepeltük a pedagógusainkat, pedagógusnap
keretében egy szerény ünnepséget tartottunk és ezzel a szerény ünnepséggel
szerettük volna, illetve meg is köszöntük a pedagógusainknak azt az áldozatos
munkát, amit egész évben a felnövekv nemzedékre fordítanak. Ma 13 órakor
egy Budapesti cég látogatott el hozzánk, mégpedig azzal a céllal, hogy a TIOPban van egy olyan program, amelynek keretében h szigetel segédmunkásokat
fognak oktatni. Hasonló konstrukció lesz itt is, különböz épületeket mutattunk
be a cégnek, hogy melyek lehetnek azok az épületek, ahol az önkormányzat
részére ingyen és bérmentve, energetikai megtakarításokat, illetve különböz
h szigetelést és egyebeket hajtanak végre úgy, hogy az általuk oktatott
embereknek biztosítják a gyakorlatot, s t ezeknek, továbbfoglalkoztatást is
biztosítanak. Tehát ez egy nagyon jó lehet ség 15 ember számára, 15 embernek
tud indulni ez a csoport, nem kevés óraszámú a képzés és a képzés alatt is
ellátásban részesülnek.
Ha konkurenciát jelentenek a helyben lév munkavállalók a vidéki számára,
akkor jelentsenek, mert k helyben tudnak munkát végezni. Úgy gondolom,
hogy ez egy jó lehet ség. Két épületet néztünk meg, a két épület valamelyikét
fogják majd h szigetelni. Az egyik épület a Gondozási Központ a másik
épületünk pedig az Egészségház. Azt gondolom, hogy mindkét épület esetében
jó célt fog szolgálni, hogyha sikerül a rezsit csökkenteni, sikerül h szigetelni
valamelyik épületet.

Szeretném kérni a képvisel knek a támogatását. Mindannyian tudjuk, hogy
Herczeg Lajos háziorvos egy jobb lehet séget kapott és elment a településr l.
Dr. Orosz Éva látja el a helyettesítést. A praxisjoggal kapcsolatosan nekünk is
lépnünk kell, szeretnénk idehívni egy háziorvost. Az egyik praxisjogon 24 éve
állandó háziorvosi ellátás van, míg a másik praxis esetében 2-3 évente
cserél dik a háziorvos, ezt az id szakot a doktorn nek köszönhet en mindig
áthidaljuk. A lényeg az, hogy szeretnénk idehívni egy háziorvost, azt szeretném
kérni, hogy hozzon a képvisel -testület határozatot, hogy felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy eljárjon ebben az ügyben, illetve tárgyalásokat
folytasson.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
80/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
megtárgyalta a jelenleg ellátatlan háziorvosi praxissal
kapcsolatos
beszámolót,
és
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a praxis
miel bbi betöltése érdekében.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
81/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képvisel –testülete
megtárgyalta Búza Zsolt polgármester polgármesteri
beszámolóját
a
lejárt
határidejű
határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekr l, eseményekr l, és azt a szóbeli
kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár

IV. napirendi pont:
Civil szervezetek beszámolója
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm azon civil szervezetek
vezet it, akik elfogadták a meghívást. Akiknek a képvisel je jelen van, azoktól
meg fogom kérdezni, hogy szeretnék-e az írásos anyagukat kiegészíteni, viszont
azoknak a civil szervezeteknek, akiknek a képvisel je nincsen jelen, az írásos
anyaga alapján véleményez majd a képvisel -testület, illetve dönt a beszámoló
elfogadásáról.
Az els ilyen beszámoló a Baks Baráti SE 2013/201Ő. évi beszámolója
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
82/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Baks Baráti Sportegyesület 2013. évi
tevékenységér l készült beszámolóját és azt az
el terjesztésnek megfelel tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Bozó Csaba elnök – Baks Baráti Sportegyesület
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Ez év szeptemberét l az Egyesület tervezi U7, U9,
U11 csapatok indítását, illetve a már meglév n i csapattal is szeretne
szeptemberben kezdeni.
A következ beszámoló a Baksi Kulturális Egyesület írásos beszámolója.
Szeretném megkérdezni Mihályné Tóth Margit egyesületi elnököt, szeretné-e
szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem, köszönöm szépen.

Dobos Péter külsős alpolgármester: A 20.000,- Ft-os támogatással
kapcsolatban lenne egy kérdésem. Az nem tavaly el tt volt? Én úgy tudom,
egyik egyesület sem kapott tavaly támogatást.
Mihályné Tóth Margit képviselő: De igen, ez elírás. Nem kapott senki sem.
Búza Zsolt polgármester: Az önkormányzat anyagi helyzete, mint tudjuk igen
feszes volt 2012-ben is. Ott volt egy plusz kiadás abban az évben. S ennek
tekintetében döntött akkor úgy a képvisel -testület.
Köszönöm szépen Mihályné Tóth Margit egyesület elnökének az írásos anyagát,
beszámolóját.
Azzal a változtatással javaslom elfogadni, hogy ez a 20. 000 Ft támogatás nem
2013-ra, hanem 2012. évre vonatkozik.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
83/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
képvisel -testülete
megtárgyalta a Baksi Kulturális Egyesület 2013. évi
tevékenységér l készített beszámolót és azzal a
módosítással elfogadja, hogy a beszámolóban említett
20.000 Ft összegű támogatást az Egyesület 2012. évben
kapta.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Mihályné Tóth Margit elnök, Baksi
Egyesület
4.) Irattár

Kulturális

Búza Zsolt polgármester: Következ beszámoló a Citerazenekar beszámolója.
Azt gondolom, hogy mindannyian olvasták az írásos anyagot, sajnálattal
olvastam én is, hogy az elnök lemondott 15 év vezetés után. Gondolom, hogy a
magánéleti problémák is befolyásolják ezt, bár az írásos anyagban erre nem tér
ki.
Azt kérem a képvisel -testülett l, hogy fogadja el a Népdalkör beszámolóját.

A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
84/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Citerazenekar és Népdalkör 2013. évi
tevékenységér l készült beszámolóját, és azt az írásos
anyagnak megfelel tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Deák Ferencné vezet – Citerazenekar és Népdalkör
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Elérkeztünk a Horgászegyesület beszámolójához. Én
át is adnám a szót az elnöknek. Gondolom, hogy szeretné kiegészíteni az írásos
anyagot egy pár gondolattal.
Herpai Mihály Horgászegyesület elnöke: Az egyesület vezet ségének a
nevében szeretném megköszönni a képvisel -testületnek a televíziót és a
klímaberendezést a Bárka Szálló számára. Elmondhatom, hogy ezek már
működnek is, a klímákat is felszerelték.
Ez mellett meg kell említenem, hogy képzéseket bonyolítottak le a Bárka
Szállóban, és nem fizettek bérleti díjat. A berendezésre kapott pénzt kölcsön
kaptuk, ezt vissza kellett volna adni az önkormányzatnak.
Jelenleg is lakják a Bárka Szállót, és a vendégek meg vannak elégedve a
komforttal.
Búza Zsolt polgármester: Akivel szerz dött az egyesület az a TKKI, egy
országos szervezetr l van szó, és ez az országos szervezet bármennyire is nagy
és országos, náluk is vannak problémák. Én azt gondolom, mint ahogy kötelez
partnerként benne vannak nálunk is a TÁMOP-ban, és azt gondolom, hogy ott
jól működik a dolog. A TÁMOP-ból kifolyólag vannak itt tulajdonképpen bérleti
díjak, különböz tanfolyamokból ered en. Van el ttem egy e-mail, ami arra

vonatkozik, hogy tisztában vannak azzal, hogy van tartozásuk, és erre az
el legre er forrásuk már nincs. Nem arról van szó, hogy a szerz dést ne
teljesítenék, és hogy az önkormányzat ne kapja ezt vissza.
Felel sen döntöttünk akkor is a képvisel -testülettel, amikor átadtuk ezt a pénzt.
Az egyesület el bb vagy utóbb visszakapja ezt a pénzt.
Egyel re nincsen pályázati kiírás horgásztóra vonatkozóan. Háromszor adtunk
be pályázatot horgásztó létesítésére, és mind a 3-szor negatív elbírálásban
részesültünk. Továbbra is az a cél, hogy ezt a pályázatot megnyerjük, ha Misi
bácsi által nyerjük meg, úgy fogunk neki örülni, mint ha mi nyújtottuk volna be.
A cél, hogy ez a pályázat megvalósuljon, ez a beruházás létrejöjjön.
Tisztelettel megköszönöm Misi bácsinak az eddigi munkáját, köszönöm a
Horgászegyesületnek az eddigi hozzájárulását, a támogatását, mert az
támogatásuk nélkül a Bárka Szálló nem jöhetett volna létre, több millió forintot
takarítottunk meg ez által.
Köszönöm az írásos anyagot, a szóbeli kiegészítést.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Milyen indokkal utasították el a pályázatot?
Búza Zsolt polgármester: Valamilyen szakmai indokot mondtak, de konkrétan
nem tudom. Azt tudom, hogy 3-szor nyújtottuk be a pályázatot, és 3-szor
utasították el.
Pályázati kiírások reméljük, hogy lesznek.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
85/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Baksi Horgászegyesület 2013. évi
tevékenységér l készült beszámolóját, és azt az
el terjesztésnek megfelel tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Herpai Mihály elnök – Baksi Horgászegyesület elnöke
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következ beszámoló a Csongrád Megyei
Mozgáskorlátozottak Baksi csoportjának a beszámolója. Az írásos anyagot
megkaptuk, szeretném megkérdezni Kecskeméti Marikát, hogy kívánja-e
kiegészíteni. Szeptember 6.-ára nem kis feladatra vállalkoztunk. Ekkor Bakson
lesz a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületeinek találkozója. Közel 500-600
embert várunk erre a rendezvényre, és fogjuk ket vendégül látni.
A mozgáskorlátozottak nagyon sok rendezvényen részt vesznek, köszönet ezért
nekik.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
86/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportjának
2013. évi tevékenységér l készült beszámolóját és azt az
el terjesztésnek megfelel tartalommal elfogadja.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Kecskeméti Józsefné – Mozgáskorlátozottak Baksi
Csoportjának elnöke
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: A Hagyomány rz Egyesület beszámolója a
következ . Megkérdezem Dobos Pétert, az egyesület elnökét, hogy kívánja-e
kiegészíteni a beszámolót.
Dobos Péter külsős alpolgármester: Igen, annyival szeretném kiegészíteni,
hogy Cimberné Maszlag Anikónak és az önkormányzatnak köszönjük a
támogatást és segítséget. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
87/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Baksért Hagyomány rz és Szabadid s
Egyesület 2013. évi tevékenységér l készült beszámolóját,
és azt az el terjesztésnek megfelel tartalommal elfogadja.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Dobos Péter – Baksért Hagyomány rz és Szabadid s
Egyesület elnöke
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Megint Kecskeméti Marikáé a szó, a Nyugdíjasklub
beszámolója következik. Szeretnéd-e szóban kiegészíteni az írásos beszámolót?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a két
csoport együtt dolgozik, segíti az önkormányzatot.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
88/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Nyugdíjasklub 2013. évi tevékenységér l
készült beszámolóját, és azt az el terjesztésnek megfelel
tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.) Kecskeméti Józsefné – Mozgáskorlátozottak Baksi
Csoportjának vezet je, Nyugdíjasklub képvisel je
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm Tóth Vilmost, a
Bűnmegel zési és Vagyonvédelmi Polgáregyesület Egyesület elnökét. Tisztelt
elnökúr kíván-e kiegészítést tenni az írásos anyaggal kapcsolatban?
Tóth Vilmos: Nagyon sok támadás érte az egyesületet, ez egy túlél szervezet,
minden vizsgálatnak alá vetettük magunkat, és mindent rendben találtak.
Baks igényli a polgár rséget, és úgy vesszük észre, hogy jobban megnyílik a
falu a polgár rségnek.

A COOP ABC-vel anno megszüntettük a kapcsolatot, most újra felvettük a
kapcsolatot az igazgató úrral, újra tárgyaljuk az ügyet. Nem akarom
megindokolni, hogy miért zártuk le az ügyet. 6-7 évig biztosítottuk a COOP
ABC-t, mi is kaptunk támogatást.
Búza Zsolt polgármester: Nagyon szépen köszönöm a szóbeli kiegészítést. Az
elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Hány tagja van a polgár rségnek?
Tóth Vilmos: 17.
Búza Zsolt polgármester: Egy-két gondolat a polgár r egyesülettel
kapcsolatban.
A polgár r egyesület a rend rséghez szorosan köt dik, ezért komoly
követelményrendszere, el írása van arra vonatkozóan, hogy ki lehet polgár r és
ki nem. Aki polgár r, úgy gondolom, hogy szívvel lélekkel teszi, folytatja ezt a
tevékenységet.
Jómagam is polgár r vagyok, és az egyesületnek a tagja vagyok. Mindig anyagi
gondokkal küszködünk, és az anyagi lehet ségek szabnak határt annak, hogy mi
az az rzés vagy jár rözés, amit el tudunk végezni. Viszont el kell mondjam azt,
hogy valóban van a 17 személy között egy kemény mag, aki mindig minden
körülmények között, ha bármilyen faluszintű rendezvény van, jelen van.
Köszönöm az egyesület munkáját.
Testületi döntés született róla, valamint az újságban is el lehetett olvasni, hogy a
temet t l a Mária-telepig kamera rendszer lesz kialakítva, minden jelent s
részét be fogjuk kamerázni a településnek, 33-34 kamera lesz felszerelve. A
polgár rség fogja ezt a rendszert felügyelni, ezzel megn a feladatkörük, de
tudom, hogy ez nem fog problémát jelenteni. A temet ben 6 kamerát fogunk
felszerelni, a majori kapuhoz 2- t, az iskolához 3-at, a Polgármesteri Hivatalhoz
4-et, a piachoz megint 4-et, a Bárkaszállóhoz 4-et, és végül a Mária-telepi
Közösségi házat fogjuk bekamerázni.
A statisztika azt mutatja, hogy a Polgár rség is egyre jobban végzi a dolgát,
nemrég kitüntetésben is részesültek.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
89/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Bűnmegel zési és Vagyonvédelmi Polgár r
Egyesület munkájáról készült beszámolót, és azt elfogadja.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3.)Tóth Vilmos - Bűnmegel zési és Vagyonvédelmi
Polgár r Egyesület elnöke
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Elérkeztünk a civil szervezetek beszámolójának a
végéhez.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elnézést. Még annyit szeretnék elmondani,
hogy az egyesületünk tavasszal, márciusban egy 5 évre visszamen Nemzeti
Adó és Vámhivatali ellen rzésen esett át, és mindent rendben találtak.

V.
napirendi pont:
Beszámoló a Csillagház tevékenységéről
Ea.: Cimberné Maszlag Anikó vezető
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégünket,
Cimberné Maszlag Anikót. Megkaptuk az írásos anyagot, de gondolom, hogy
szokásodhoz híven szeretnéd szóban is kiegészíteni.
Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Tisztelt Polgármester úr, tisztelt
jegyz asszony, tisztelt képvisel -testület. Nem akarok lépésr l lépésre menni se
a Közösségi Ház, se a Csillagház tájékoztatóján, mindösszesen annyit, hogy egy
kéz irányítása alá került gyakorlatilag a 2 intézmény, jómagam koordinálom
össze a munkatársaimnak a munkáját, tevékenységét. Úgy érzem, mára már
kialakult egy bizonyos közeg, és törekszünk a legjobbakra.
Amit viszont szeretnék kiemelni, hogy 9 nyári tábort tudtunk a gyermekek
részére megszervezni, mindkét házban.
2013. szeptember óta mindkét házban az iskola miatt megcsappant a létszám, de
most nyáron naponta 35-40 ember fordul meg, és veszik igénybe a
szolgáltatásokat. Különösebben én nem szeretném kiegészíteni, ha valakinek
van kérdése irányomban, akkor szívesen válaszolok.
Miel tt én befejezném a mondandómat, szeretném megköszönni az
önkormányzatnak, polgármester úrnak, a civil szervezeteknek, a polgár rségnek
valamint a Nonprofit Kft-nek a segít munkáját.

Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e kiegészíteni
való az elhangzottakkal kapcsolatban?
Pár gondolatot én szeretnék elmondani, kiegészítésképpen. A TIOP-os pályázat
tekintetében a harmadik ilyen jellegű pályázat van, úgy gondolom, hogy az élén
járunk vele. Mélyr l indultunk, de nagyon sok helyr l jönnek ide és nagyon sok
helyre vitték a jó hírünket, nagyon sok média keresett meg, tv, rádió. Vitték
azokat a jó gyakorlatokat tulajdonképpen, amiket bevezettek azok a
szakemberek, akik a programban benne vannak. Munkát tudunk biztosítani a
szakembereknek.
Azt kell, hogy elmondjam, igenis szükség van ezekre a pályázatokra, szükség
van ezekre a programokra. Most már majdnem 4 év távlatából elmondható, hogy
beértek a programok.
Abban bízom, hogy a most elnyert TIOP-os pályázatunkkal nem zárult be a kör,
hanem hasonló jellegű fejlesztéseket, hasonló képzéseket, programokat tudunk a
közeljöv ben is megvalósítani. A közeljöv ben lesz egy tájékoztató a TIOP-ról
és látni fogjátok, hogy mennyi programeleme van, például kalandpark létesítése
közvetlenül a játszótér közelében, amit mindenki tud majd használni, szociális
bérlakások építése, valamint helyi munkák létesítése is szerepel benne.
Elfogadásra javaslom a beszámolót.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
90/2014. (VII. 10.)

határozat

Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Csillagház és a Közösségi Ház
tevékenységér l készült 2013. évre vonatkozó beszámolót, és
azt az el terjesztésben szerepl tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Cimberné Maszlag Anikó, Csillagház és Közösségi
Ház vezet
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következzenek az el terjesztések, de még miel tt
rátérnénk az el terjesztésekre, meghívott vendégként tisztelettel köszöntöm
körünkben Néma Norbertet. Azzal a kéréssel jött Norbert, hogy 4 és fél hónap
távlatából szeretne beszámolni a képvisel -testületnek, hogy mik voltak azok a
törekvések, változtatások, fejlesztések, amelyeket az vezetése alatt létrehozott
a Kft. Én át is adnám a szót a Nonprofit Kft. ügyvezet igazgatójának, hogy

szóban számoljon be a Kft. működésér l.
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Közel 4 és fél hónapja szavazták meg
nekem a bizalmat. Az akkor átvett kezd házipénztár 8.000 Ft körüli összeg volt,
ez a közel 4 és fél hónap alatt, mára pontosan 260.000,- Ft az új
szolgáltatásoknak köszönhet en.
Amit a 4 és fél hónap alatt tapasztaltam és kialakítottam, hogy szeretek ott lenni
a munkásokkal a munkavégzésnél. Bízom abban, hogy a kés bbiek folyamán
akár új szolgáltatásokkal b víthetjük a Nonprofit Kft házipénztárát.
Elmondhatom azt is, hogy a munkavégzéseink folyamán állandó vev körünk
alakult ki, akik visszatér vev ként veszik igénybe szolgáltatásainkat.
Úgy tapasztalom, hogy a munkásokkal nagyon jó a kapcsolatom, el tudjuk
végezni a munkát, faluszintű rendezvényeken is, mint például május 1.-je. Én
ennyivel le is zárnám a beszámolót, ha kérdés van, szívesen válaszolok.
Kovács Gábor képviselő: A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója Pataki Zsolt
dicséri a kft.-t, sok a megtisztított terület. Rengeteg tiszta területet lát, ami eddig
nem volt jellemz . A másik pedig, ha jól értelmezem, a kft.nek a veszteségét
megpróbáljátok helyrehozni, a másfél millió Ft-ot, amit a kft.- el z vezet je
csinált. Akkor most köszönöm szépen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm Norbertnek, hogy beszámolt. Én is úgy
látom, hogy a közfoglalkoztatottak egyre jobban elfogadják, megtalálja a
hangsúlyt a közfoglalkoztatókkal.
Úgy gondolom, látja a lehet ségeket, és ezzel párhuzamosan jól osztják be az
id t. Valóban elmondható a Kft.-vel kapcsolatban, hogy sok pozitív visszajelzés
érkezik, illetve valóban vannak, akik visszatér en és rendszeresen igénybe
veszik a szolgáltatásokat.
Kérem a képvisel -testületet, hogy fogadjuk el a beszámolót.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
91/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks
Községi
Önkormányzat
Képvisel -testülete
megtárgyalta a Baksi Falufejleszt , Üzemeltet
és
Szolgáltató Nonprofit Kft. munkájáról szóló beszámolót és
azt jóváhagyólag elfogadja.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz

3.) Néma Norbert Nonprofit Kft ügyvezet igazgató
4.) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Következ el terjesztés az Ady Endre utca 40. szám
alatti ingatlannal kapcsolatos. Röviden, tömören az írásos anyag arról szól, hogy
amikor 1990-ben, rendszerváltáskor átvezetésre kerültek bizonyos ingatlanok,
akkor az önkormányzat ezt a helyrajzi számú területet nem vezette át. Most
szembesültünk vele, hogy a Magyar Állam tulajdonában van ez az ingatlan,
amely a TIOP pályázatot érinti. Van egy jogszabály, amely lehet séget nyújt
arra, hogy az önkormányzat bérmentesen átvezethesse, tehát maga az ingatlanért
nem kell fizetni, de az átvezetés költséggel jár. A PÜB ezt megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a képvisel -testületnek.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
92/2014. (VII. 10.)

határozat

1. Baks Község Képvisel -testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az
állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2)
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti
Vagyonkezel Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar
Állam tulajdonában (és a Baks Községi Önkormányzat
vagyonkezelésében) lév , természetben Baks Ady Endre u. Ő0.
szám alatt található, Baks, Belterület 259. helyrajzi számon
felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1302 m/2
területű ingatlan tulajdonának ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés1. és 9. pontjaiban meghatározott településfejlesztés és
lakás-és helyiséggazdálkodás feladatainak ellátása érdekében
kívánja tulajdonba venni és TIOP-3.2.3A-13/1-2014-0001
projekt keretében szociális bérlakás építése célra kívánja
felhasználni.
3. Baks Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás
érdekében felmerül költségek megtérítését.

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt
ingatlan a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet védettsége alatt áll, és
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az
ehhez kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését.
5. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Baks, Ady endre u. 40. szám alatti, Baks, Belterület 259. hrsz.-ú
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben
eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
6. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Baks, Ady endre u. 40. szám alatti, 259. hrsz.-ú ingatlan
ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
megállapodást aláírja.

1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
5. Irattár
Búza Zsolt polgármester: A következ el terjesztés a mez ri szolgálat
létrehozásáról szóló határozat elfogadása.
A mez ri szolgálat létrehozását komoly személyi feltételekhez kötik,
rendelkezni kell megfelel jogosításokkal, megfelel végzettséggel. Nagyobb
jogosultságai vannak, mint a polgár röknek, például fegyveres jár rszolgálatot
láthat el, fel tud tartóztatni személyeket, ha ez szükséges, ellen rzési joga van.
A képvisel -testület már szeretett volna létrehozni ilyet, erre most lehet ség van.
A kormány ő00 ezer Ft induló t két biztosít, valamint bértámogatást is ad, ami
50%-ot jelent.
A PÜB megtárgyalta és úgy döntött, hogy elfogadásra javasolja a mez ri
szolgálat bevezetését.
El kell mondanom, hogy a mez ri szolgálat két részb l áll, egyrészr l egyszer
visszaigényelhet , maximum 90. 000,- Ft-os forrás, másrészt pedig az
önkormányzatnak kell 90. 000 Ft-ot hozzáadnia havonta. A mez ri szolgálat
szeptember 1-jével indulna. A 8. hónapban, tehát augusztusban az
önkormányzatnak a munkatervében benne van a költségvetés módosítása, ha

ennek érdekében szükséges. Ennyit szerettem volna elmondani a mez
szolgálatról. Jegyz Asszony szeretné-e kiegészíteni?

ri

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Igen, annyival szeretném, hogy
500. 000,- Ft-ot visszakapunk az indítás költségéb l, de itt is az összeg felét
nekünk kell adni, és a havi 90. 000 Ft nem csak a bér, hanem bármilyen költsége
a mez ri szolgálatnak.
Búza Zsolt polgármester: Az 500. 000 Ft-tal kapcsolatban még annyit
szeretnék kiegészíteni, hogy a mez ri szolgálatnak a maradéktalan elindítására
vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a mez rnek megfelel formaruházatának kell
lenni, fegyverzet és az ahhoz tartozó egyéb tárgyak. Van-e kérdés, észrevétel,
kiegészíteni való?
Mihályné Tóth Margit képviselő: A személye hogyan lesz kiválasztva? Úgy
vélem, a mez r feladata közé tartozik, hogy a terménylopásokat,
megakadályozza, els sorban a gazdák érdekeit tartsa szem el tt, helyi ismerettel
rendelkezzen. Mi konkrétan a feladata?
Búza Zsolt polgármester: Én azt gondolom, ha már rendelkezünk egy olyan
személlyel, aki megfelel az el írásoknak, akkor miért ne alkalmazzuk.
A képvisel -testület kompetens dönteni a személyi kérdésben. A másik, hogy
miért közalkalmazott, a törvény írja el , hogy közalkalmazottként
foglalkoztassuk azt a személyt, akit mez rnek kinevezünk.
Én úgy gondolom, és azt javaslom, hogy éljünk a lehet séggel, fogadja el a
képvisel -testület.
Tudok olyan települést, ahol már Ő mez r van és, mint ahogy az
el terjesztésben benne van, szeptember 1-ével indul, tehát nem zárja ki, hogy a
kés bbiek folyamán alkalmazva legyen más is a mez ri szolgálatra. A
foglalkoztatási ideje határozatlan id re szól.
Magára a mez ri szolgálatra még nincs kijelölt személy, de van, akit
alkalmasnak találunk erre, aki rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal,
elvégezte, regisztráltatta magát, megvan a jelvénye.
Én személy szerint örülnék, ha szeptember 1.-én egy fegyveres mez r tudna
szolgálatát teljesíteni.
Dobos Péter külsős alpolgármester: A képvisel asszony több éve harcol a
mez ri szolgálatért, erre most van lehet ség úgy, hogy a kormány is támogatja,
én úgy gondolom, hogy van egy jelöltetek, de annak nincs meg minden
kompetenciája.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Nincs meg minden kompetenciája. Annyit
tennék még hozzá, hogy én nem ismerem a jelöltet.

Dobos Péter külsős alpolgármester: Mi sem ismerjük.
Kovács Gábor képviselő: Mivel az önkormányzat a munkáltatója, döntsön a
személyr l .
Búza Zsolt polgármester: Szeretném még egyszer elmondani, hogy más
településen, Újszentivávon 4 mez rrel működik a mez ri szolgálat,és
amennyiben, ha ez jól működik, a kés bbiek folyamán lehetséges újabb személy
bevonása a mez ri szolgálatba.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A képvisel -testület fog err l
dönteni, mivel közalkalmazotti pályázatról van szó, és a testület lesz a
munkáltató, illetve annak nevében a polgármester gyakorolja a munkáltatói
jogokat, valamint a testület dönt arról is, ha figyelembe akarja venni valamilyen
bizottság véleményét, arról is, ha akar egy bizottságot felállítani, aki ezt
véleményezi.
Búza Zsolt polgármester: A képvisel -testület hirdesse meg, a PÜB pedig
döntsön.
A képvisel testület meghirdeti, pályáztatja a mez ri szolgálatot. A PÜB
javaslatára dönt majd a képvisel -testület.
Az újságba meghirdetjük, határid t kellene megjelölni, én azt gondolom, hogy
az újságban való megjelenését l számított 7 naptári nap b ven elég, hogy aki
akar jelentkezni, az tudjon.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Akkor még egyszer, a mez
pályázatot ki kell írni, és a PÜB javaslatára dönt majd a képvisel -testület.

ri

Búza Zsolt polgármester: Így van. Nem tudjuk pontosan mikor fog megjelenni
az újság, de az újság megjelenését l számított egy hétig lehet pályázni a mez ri
szolgálatra, ezután egy PÜB ülés lesz, majd a PÜB javaslatára a képvisel testület dönt.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
93/2014. (VII. 10.)

határozat

1. A Képvisel -testület elhatározza a
2014.09.01-t l több ütemben történ
működtetését.

mezei
rszolgálat
létrehozását és

2. A mezei rszolgálat működésére nem irányoz el mez ri
járulékot. A szervezet megalakítására az állami támogatásként
igényelhet ő00 ezer forintot, egy f mez rrel történ
működésére az állami támogatáson felül 90 ezer forint/hó
összeget (összesen ŐX180 ezer forintot) irányoz el a 201Ő.évi
költségvetés terhére, el irányzat átcsoportosítás által. A mez ri
szolgálat kiadásait önkormányzati szakfeladaton szerepelteti, a
mez r közalkalmazottként a polgármester munkaáltatói jogköre
alá tartozik.
3. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyz
közreműködésével a mezei rszolgálatot az illetékes a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósággal
vetesse nyilvántartásba és terjessze el az Önkormányzat
támogatási igényét az állami hozzájárulásra.
4. A mez r közalkalmazottként lesz foglalkoztatva,
munkáltatója a képvisel -testület, a munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja. A képvisel -testület felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati feltételek
meghatározásáról és annak közzétételér l. A kinevezésr l a
képvisel -testület dönt a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
javaslata alapján.
5. A Képvisel -testület felkéri a jegyz t, hogy a támogatási
igény elbírálását követ en, megismerve a 201Ő.évre várható
összes kiadást, a soron következ ülésre terjessze el a mezei
rszolgálat
megalakításáról
és
működtetésér l
szóló
önkormányzati rendelet-tervezetet.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
3) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Természetesen az újságban benne lesz az is, hogy
milyen feltételekkel, milyen kompetenciával kell jelentkezni a munkakör
betöltésére. Így meg van hirdetve, meg van pályáztatva, bárki jelentkezhet, aki
rendelkezik ezekkel a kompetenciákkal.
Búza Zsolt polgármester: Tisztelt képvisel -testület, a következ el terjesztés

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi felhívásával kapcsolatos
intézkedi terv elfogadása. Ez tulajdonképpen nem más, mint a Helyi Építési
Szabályzatuk felülvizsgálata. A héten volt kint egy mérnök úr. Tulajdonképpen a
HÉSZ felülvizsgálata nem más, mint a Településrendezési tervünknek az egyik
része, ezt módosítanunk kellett az elmúlt testületi-ülésen azért, hogy el tudjuk
indítani a szennyvíztisztító művűnknek az építését, de tulajdonképpen azt, hogy
miért is történt a törvényességi jelzés, a jegyz asszony elmondja.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Annak érdekében, hogy a
szennyvíztisztító telepnek építési engedélye legyen, ahhoz, hogy
megépülhessen, módosítani kellett a HÉSZ-t, mert hiányzott bel le egy
kifejezés, amely a véd távolságra vonatkozott, ezt kellett beleírni, viszont
ahhoz az egész Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó eljárást le
kellett volna folytatni. Ez nem történt meg, ezért törvénysért a rendelet.
Technikailag, el ször hatályon kívül kell helyezni a módosító rendeletet.
Mivel ezután is fennáll a törvénysértés, mert a módosítás már beépült a HÉSZbe, ezért majd módosítani kell a HÉSZ-t.
Ezzel kapcsolatban most a hatályon kívül helyez rendeletet kellene elfogadni,
illetve határozatot a törvényességi észrevétellel kapcsolatban, mert ezt nekünk a
Kormányhivatal felé közölnünk kell.
Búza Zsolt polgármester: A HÉSZ módosítással kapcsolatos procedúrán át kell
essünk, ami nem kevés pénzbe kerül, majdnem 1 millió forintba. Ha egyszer
módosítunk, akkor módosítsunk úgy, hogy ne 2 szó miatt, hanem az esetlegesen
fölmerül igényeket is elégítse ki a képvisel -testület úgy, hogy a Helyi Építési
Szabályzatát módosítja ott, ahol tudja, hogy legközelebb a helyi beruházásokat
érinteni fogja.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: El ször a határozati javaslatot kell a
képvisel -testületnek elfogadnia, majd rendeletet.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
94/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel -testülete tudomásul
veszi a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2014.06.04.
napján kelt törvényességi felhívását a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 9/2006.(IV.26.) rendeletet módosító,
6/2014. (V.19.) rendelet vonatkozásában. A Képvisel testület hatályon kívül helyezi a Helyi Építési Szabályzatról
szóló 9/2006.(IV.26.) rendeletet módosító, 6/2014. (V.19.)
rendeletet. Egyúttal elhatározza, hogy a törvényességi
felhívásban foglalt törvényes eljárási rend szerint a helyi

igények és az önkormányzat távlati tervei szerint ahol
szükséges, módosítja a Helyi Építési Szabályzatot. Felkéri a
polgármestert és a jegyz t az el készít munka elvégzésére.
A Helyi Építési Szabályzat módosításának határidejét 2015.
március 31. napjában jelöli meg.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
CSMKH Törvényességi Felügyeleti F osztálya
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Az írásos rendeletet aki elfogadja, kérem, hogy
kézfelemeléssel jelezze.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VII.10.) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2006.(IV.26.) rendeletet módosító,
6/2014. (V.19.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Búza Zsolt polgármester: Eljutottunk oda, hogy ismét pályázatot adjunk be, a
pályázat benyújtásához kell hoznunk egy határozatot. Ez a pályázat 100%-os
támogatottságú, egyedül egy kiadása van, egy 80. 000,- Ft-os költség, amely egy
közzétételi díj, melyet a pályázatba nem lehet beépíteni, ez egy KEOP-os
pályázat. Napelemmel látnák el a középületeinket, ami jelent sen tudná
csökkenteni az áramellátásra fordított költségeinket.
A pályázatot 1 millió Ft-tól 50 millió Ft-ig lehet megnyerni. Amennyiben a
képvisel -testület hozzájárul, hogy adjuk be ezt a pályázatot, holnap kijönnek és
felmérik az épületeinket.
A képvisel –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
95/2014. (VII. 10.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képvisel - testülete határoz a
KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú, társadalmi egyeztetésre
bocsátott pályázaton való indulásról 50kVA alatti (HMKE)
napelemes rendszer(ek) létesítésére 20.000.000,- Ft –
50.000.000,- Ft (bruttó) értékhatár között.
Ezen határozatával egyidejűleg Baks Község Önkormányzat
Képvisel -testülete a KEOP-2014-4.10.0/N kódszámú

pályázaton való induláshoz szükséges eljárási cselekmények
bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával,
szerz dések aláírásával felhatalmazza Búza Zsolt
polgármestert.
Erről értesítést kapnak:
1.
2.
3.
4.
5.

Búza Zsolt polgármester;
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyz
Baksi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Csoport
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Egyetlen egy dolog van, amit el szeretnék mondani.
Az urnafal b vítésével kapcsolatban volt egy kérés, hogy nézzünk utána a
költségének. Két ajánlat van a kezemben, az egyik a Márvány Kft. Szegedr l, 20
darabos urnafal 348. 000 Ft +áfa, a másik egy 12 egységes urnafal 574. 000 Ftért.
Meg szeretném kérdezni a képvisel -testületet, hogy melyik urnafal mellett
döntünk az említett árak figyelembe vételével a következ testületi ülésen?
Az urnafal mer legesen a meglév urnafalra kerülne elhelyezésre és mind a két
oldalát lehetne használni. A képvisel -testületet most tájékoztattam arról, hogy
kértünk árajánlatot, és a legközelebbi testületi ülésre el lesz készítve
helyszínrajzzal, hogy hogyan nézzen ki.
Van-e egyéb kérdés, bejelentenivaló?
Kovács Gábor képviselő: Nekem volna kett , végül is az egyik bejelentés
volna, a másikban pedig a képvisel társaimnak szeretném a segítségét kérni és
a támogatását. Az egyik, a tűzifa kapcsán mondanám el, hogy augusztus 20. után
ki fognak jelölni olyan területeket, ahol lehet vágni a fát a rászoruló
családoknak. Esetleg aki nem tudná kivágni, szeretnénk majd segítséget kérni a
Kft.-t l.
A másik pedig a NOSZA, alkalmazni lehet a képzésen résztvev ket, eddig 2 f
felelt meg a munkaügyi hivatalon keresztül az elvárásoknak. Egyiküknek már
van, a másiknak pedig július16.-tól lesz munkahelye.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Szeretném megkérni a képvisel társaimat,
hogy a tiszteletdíjunkat ajánljuk fel a Falunapi rendezvényre.
Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlév k közül
minden képvisel társam felajánl-e egyhavi tiszteletdíjat.

Köszönöm szépen a képvisel -testületnek a felajánlást.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Az úttal kapcsolatban lenne egy kérdésem,
mikor lesznek helyre állítva?
Búza Zsolt polgármester: Szeptember végére minden utat teljes mértékben
helyre fog állítani a kivitelez , addig húzza ki a határid t, amíg lehet, ez egy
id igényes munka.
Kecskemét Józsefné képviselő: A kisebb úthibák mikor lesznek javítva?
Búza Zsolt polgármester: A Nonprofit Kft-hez kell bejelenteni.
Néma Norbert: Végig fogok menni a bejelentett címeken, és meg fogom nézni
a hibákat.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű
bejelentés, az ülést bezárom.
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