Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. május 30. napján
megtartott rendkívüli üléséről.
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Elekes Petra

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, valamint
vendégünket, Kiss Gyulát Tiszakálmánfalva volt polgármesterét. Megállapítja, hogy a
képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi pontok
módosítására, illetve elfogadására.
Az első napirendi pont Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (III.19.)
számú, az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása, a második napirendi
pont a Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat alapító okiratának
módosítása, harmadik napirendi pont Baks Községi Önkormányzat Közbeszerzési tervének
elfogadása, negyedik napirendi pont a Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft. Társasági szerződés módosítása, végül az ötödik napirendi pont a Bárka Szálló
eszközbeszerzése.

Búza Zsolt polgármester: Jegyzőkönyvbe szeretném foglalni, hogy 13:45-kor elhagyta az
üléstermet az alpolgármester asszony.
A képviselő–testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2014. (V. 30.)

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

I.
napirendi pont:
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (III.19) számú, az egyes
szociális ellátásokról szóló rendeletének módosítása
Ea.: Dr. Elekes Petra jegyző
Búza Zsolt polgármester: Lépné Soós Anita alpolgármester asszony 13:50-kor újra
csatlakozott, így a következő szavazáson már részt vesz.
Az írásos anyag alapján egyértelmű a napirendi pont.
Dr. Elekes Petra jegyző: Jogszabályváltozás miatt volt szükség a szociális rendelet
módosítására. Nem kívánom kiegészíteni, ha kérdés van, szívesen válaszolok. Néhány
szócsere, illetve néhány bekezdés került ki a rendeletből. A módosítások főleg technikai
jellegűek, ami joghatással bír az szócsere a 9§ (1) bekezdésben, hogy a szociálisan
rászorultnak az minősül, akinek az 1 főre jutó jövedelme „nem haladja meg”, nekünk eddig az
volt, hogy „nem éri el” a jövedelem határát. A Szociális Bizottság a módosítást és a
rendelettervezetet előzőleg már áttárgyalta és elfogadásra javasolja a módosításokkal
egységes szerkezetben.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (V.30.) számú rendelete az egyes szociális ellátásokról
(rendelet a mellékletek között)

II.
napirendi pont:
Gondozási Központ, Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat alapító okiratának
módosítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Megkérem a jegyző asszonyt, hogy ezeknek az alapító
okiratoknak a módosításával kapcsolatban két mondatot mondjon el, hogy ezekre miért is van
szükség.
Dr. Elekes Petra jegyző: Azért van erre szükség, mert a Magyar Államkincstár nem csak a
tartalmi elemeit határozza meg a költségvetési intézmények alapító okiratainak, hanem a
formai követelményeket is vizsgálja. Ezt tettük meg gyakorlatilag most.
Krisztián is nagyon szépen levezette, hogy milyen módosításokat eszközölt benne.
Ahogy már jeleztem a Szociális Bizottság ülésén is, azért van erre szükség, hogy az okirati
hátterünket abszolút naprakészre hozzuk, hiszen ismételten várható a Magyar
Államkincstártól ellenőrzés a Gondozási Központban és azt szeretnénk, hogy minden okirat
megfelelő legyen.
Búza Zsolt polgármester: A kérdés a következő, hogy a Gondozási Központ estében is
hozunk külön határozatot, tehát minden egyes résznél.

Dr. Elekes Petra jegyző: Legyen úgy.
Búza Zsolt polgármester: Gondozási Központ alapító okirat módosításának elfogadása.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2014. (V. 30.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gondozási Központ
60/2014. (IV. 23.) Kt. határozatával elfogadott Alapító Okiratot
módosítja és a mellékletben szereplő egységes szerkezetben elfogadja.
Mindezekkel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
Képviselő-testület nevében írja alá.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Kovács Krisztián intézményvezető
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítása.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2014. (V. 30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baksi
Polgármesteri Hivatal 222/2012. (IX.24.) Kt. határozatával elfogadott
Alapító Okiratot módosítja és a mellékletben szereplő egységes
szerkezetben elfogadja.
Mindezekkel egyidejűleg a Képviselő-testület felkéri a Polgármestert,
hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a
Képviselő-testület nevében írja alá.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Búza Zsolt polgármester: Az önkormányzat alapító okiratának a módosítása.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2014. (V. 30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Baks Községi
Önkormányzat
Képviselő-testület
3/2014.(III.19.)
rendelet
(SZMSZ) 2. sz. függelékét módosítja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
MÁK (Szeged, Széchenyi tér 9.)
Irattár

III.
napirendi pont:
Baks Községi Önkormányzat Közbeszerzési tervének elfogadása
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Erre azért volt szükség, mert erre az évre vonatkozóan nem
fogadtunk még el, nem tudtuk, hogy lesz e közbeszerzésünk-e vagy sem. Ugyanis azt tudtuk,
hogy beadtuk a TIOP-os pályázatunkat, viszont azt nem tudtuk, hogy nyerni fogunk-e és ha
nyerni fogunk, akkor mikor nyerünk. Március 15.-re ígérték az elbírálási határidőt, ez a
határidő valamikor múlt héten született meg. Pozitív elbírálásba részesült a pályázatunk,
megnyertük a TIOP-os pályázatot, így közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk. Ez, ha
minden igaz 3 közbeszerzést fog érinteni a pályázat esetében. Az egyik ilyen közbeszerzés a
már meglévő szociális bérlakásoknak a komplex felújítására fog vonatkozni.
Kevés ilyen alföldi település van, amely ennyi szociális bérlakással rendelkezik. A beruházás
az egész települést érinti. Ez a beruházás nem csak a hátrányos helyzetűeket érinti, ez a
beruházás az egész települést érinti. 8 utcát fog érinteni, a 8 utcában különböző lakókat fog
érinteni, természetesen ezeket a lakókat, lakóközösségeket be fogjuk vonni a pályázati
programba, tehát a részesei lehetnek annak, hogy kik azok, akik oda fognak költözni.
A gazdasági része, hogy miért is érinti az egész települést? Mert ezzel a vagyonnal az egész
település fog gyarapodni. Tehát ezeknek a házaknak a tulajdonosai, nem a képviselő-testület,
nem azok lesznek a tulajdonosai, akik beköltöznek, hanem a település. A másik dolog,
hozadéka lesz ennek a beruházásnak. Mégpedig olyan hozadéka, hogy ha még nem is helyi
vállalkozó nyeri el a közbeszerzési eljárást, helyi vállalkozókat fog alkalmazni
alvállalkozásban, tehát munka lehetőséget tudunk biztosítani. Illetve a vállalkozásból befolyt
iparűzési adót vissza tudjuk forgatni az embereknek. Gondolok itt például a temető
fenntartására, közvilágításra, iskolára, óvodára akkor is, ha nem mi vagyunk a fenntartók.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2014. (V. 30.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltakat megtárgyalta és Baks Község Önkormányzatának 2014. évre
vonatkozó Közbeszerzési tervét a mellékletnek megfelelően jóváhagyja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Elekes Petra jegyző
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
Irattár

IV.
napirendi pont:
Kisteleki Kistérség- és Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. Társasági Szerződés
módosítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Egységes szerkezetbe kellett foglalni a szerződést, ennyi volt a
feladatunk és mint az önkormányzat is részese ennek a többi önkormányzattal ezért a
képviselő-testületnek hoznia kell egy határozatot. Van e kérdés?
Mihályné Tóth Margit: Mi a feladata?
Búza Zsolt polgármester: 2005 óta meglévő szervezet, akkor azért hozták létre, ha lesz
lehetőség együtt a 6 településnek egységesen pályázni, akkor meg tudjuk ragadni a
lehetőséget.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
73/2014. (V. 30.)

határozat
A Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kisteleki Kistérség-és
Gazdaságfejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
Képviselő-testület a Kisteleki Kistérség-és Gazdaságfejlesztő Közhasznú
Nonprofit Kft. társasági szerződés módosító okiratát és az egységes
szerkezetbe foglalt társasági szerződését a jegyzőkönyv mellékletében
foglaltakkal egyezően elfogadja.
Erről a polgármester, jegyző, Kisteleki Kistérség-és Gazdaságfejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szegedi Törvényszék
jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap.

Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Elekes Petra jegyző
3)Irattár

V.
napirendi pont:
Bárka Szálló eszközbeszerzése
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: A Bárka Szálló kialakításánál nagy segítséget kaptunk a Horgász
egyesülettől, amelynek révén 100 %-os intenzitásúra tudtuk felemelni a pályázott összeget.
Tulajdonképpen most a Horgászegyesület programokkal, és tanfolyamokkal kapcsolatosan
kötött szerződései alapján fedezetet tud beszedni a bérleti díjakból. Júniusban jönnek hozzánk
vendégek Tiszakálmánfalváról 30 fő. Azért, hogy ez maximálisan ki legyen használva, illetve
a komfortérzet teljes legyen klímát, illetve tv-t kell beszereznünk azért, hogy a négy
napraforgós minősítést megkapjuk.
Az önkormányzatnak működésre kellene átadni a Horgászegyesületnek az összeget. A bérleti
díjak kifizetése folyamatban van, ezért csak 1-2 hónapra kellene kölcsön adnunk, amit
természetesen utána az önkormányzatnak visszaadnak.
Mihályné Tóth Margit: Miért nem az Önkormányzat veszi meg? ÁFA-t vissza lehetne
igényelni.
Búza Zsolt polgármester: Az Önkormányzat nem folytathat vállalkozási tevékenységet,
ezért nem igényelhetjük vissza az ÁFA-t. Csak egy tevékenységből igényelhetjük vissza az
ÁFA-t az pedig a szennyvíz-beruházás.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2014. (V. 30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt számla
alapján szükséges eszközök beszerzési költségét a Baksi
Horgászegyesület javára megelőlegezi.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Elekes Petra jegyző
3)Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
4)Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
5)Herpai Mihály Horgászegyesület elnöke
6)Irattár

Búza Zsolt polgármester: Igaz, hogy én az előterjesztéseknél nem mondtam, de szeretném
kikérni a képviselő testületnek a véleményét.
Több éve már jelezte Dr. Török Tibor fogorvos, hogy a rendelőjében lévő fogorvosi szék
rossz állapotban van. Utána járt, és úgy néz ki alkalmi vétel lenne. A képviselő testület
véleményét szeretném kikérni. A doktor úr 3 alternatívát állított fel. Én azt gondolom, hogy
mivel a mostani szék is az önkormányzat tulajdona, így az új (használt ) szék is az
önkormányzat tulajdonát képezné. Ezzel a beruházással a szolgáltatás színvonala is nőni fog.
Ez a szék újonnan 6-7 millió Ft-ba kerülne.
Mihályné Tóth Margit: A doktor úr itt nem vállalkozó?
Búza Zsolt polgármester: A doktor úr itt Bakson a fogorvosi szolgáltatás kötelező ellátását,
alapellátását látja el.
Elmondható, hogy a legtöbb Baksi lakosnak ingyenes a fogorvosi ellátás.
A szék ára 1,8 millió forint. Ezzel kapcsolatban 3 alternatíva van, amit felállított a doktor úr.
Első az, hogy egy összegben kifizeti az önkormányzat a széket. A második az, hogy fele-fele
arányban vesszük meg a széket a doktor úrral, végül a harmadik alternatíva, hogy a doktor úr
megfinanszírozza az egészet és az önkormányzat 100.000Ft-jával visszafizeti az egészet.
Számomra a 3. megoldás a legszimpatikusabb. A beruházás a mi tulajdonunkba kerülne. A
meglévő, de az új szék is legyen az önkormányzat tulajdona, biztosítva, hogy a kötelező
alapellátást tudja biztosítani ezzel az eszközzel.
Ha dönt a képviselő testület, akkor én felhívom a doktor urat, hogy indítsa el az eszköz
beszerzését.
Mihályné Tóth Margit: Mennyi az amortizáció?
Búza Zsolt polgármester: 20 év.
A szék nagyon jó állapotban van, a kárpitja is szép. Szerintem hagyatkozzunk a szakemberre,
a doktor úrra hogy, ez egy nagyon jó ár- értékarány. A fogorvos úgy fogalmazott, hogy ez a
fogorvosi székek Mercedes-e. Van-e kérdés? Ha nincs akkor - igaz, hogy nincs írásos
előterjesztés, de én azt gondolom, hogy a hatékonyság tekintetében - döntsünk is.
Mihályné Tóth Margit: Köztudott, hogy a doktor úr magánrendelést is végez, így lehetne,
hogy járuljon hozzá valamennyivel.
Búza Zsolt polgármester: Annyit tudnánk megbeszélni a doktor úrral, hogy ha a Baksiak
mennek ellátásra, akkor őket részesítse előnyben, például időpont szempontjából. De a
statisztika azt mutatja, hogy a Baksiak általában elfelejtenek elmenni az időpontra. Én úgy
gondolom, hogy a doktor úr sokat bizonyított.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
75/2014. (V. 30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Török
Tibor kérelmét, miszerint a zavartalan fogorvosi ellátás érdekében új
székre van szükség. Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete úgy
döntött, hogy támogatja a kérelmet. Felhatalmazza Dr. Török Tibort a
vétel lebonyolítására. Dr. Török Tibor a teljes vételárat megelőlegezi,

majd Baks Községi Önkormányzat havonta 100.000 Ft összeggel
törleszti azt.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Elekes Petra jegyző
3)Dr. Török Tibor fogorvos
4)Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
5)Irattár

Mihályné Tóth Margit: A temetővel kapcsolatban szeretnék még szólni. Szemétkupacok
vannak a temetőben.
Búza Zsolt polgármester: Olyan terveink vannak, hogy több tárolót fogunk kihelyezni.
Mindig vannak olyanok, és lesznek is, akik nem a kihelyezett szemét tárolóba helyezik a
szemetet.
A közfoglalkoztatottak törekszenek arra, hogy mint a temetőben, illetve Baks egész
közterületén rend legyen és tisztaság. El kell, hogy mondjam, míg tavaly ilyenkor 40-45 fő
volt a közfoglalkoztatottak létszáma, ez ma 15 fő-t jelent, és ebből is 5-6 fő aki a közterületek
tisztaságért felel.
A területeink nőttek, a feladataink nőttek, viszont a rendelkezésre álló humán erőforrás illetve
munkavállalóink száma csökkent, ennek ellenére megpróbálnak mindent megtenni annak
érdekében például, hogy ezt a szemétkupacot eltüntessék.
Kecskemét Józsefné: Urnafalat lehetne-e húzni?
Búza Zsolt polgármester: Következő testületi ülésre hozok
tervdokumentációkat és meg tudja a képviselő-testület tárgyalni.
Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Elekes Petra
jegyző

árajánlatokat,

