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Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat.
Reményeink szerint ez az utolsó testületi ülés ebben az évben, és hát ez sajnos
rendkívüli ülésre sikeredett, ugyanis múlt hétről a jegyző asszony egészségügyi
állapota miatt erre a hétre raktuk át az utolsó testületi ülést. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület határozatképes.
Ismertetném a napirendi pontokat, az első napirendi pont a polgármesteri
beszámoló, második napirendi pont a 2015. év I. félévi munkatervének a
meghatározása, harmadik napirendi pont Előterjesztések, negyedik napirendi pont
Bejelentések, Interpellációk.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
165/2014. (XII. 16.)

határozat

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

I.napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatosan a képviselő
társak, megkapták az írásos anyagot, illetve én az írásos anyagot nem kívánom
szóban kiegészíteni. Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel?
Annyival kiegészíteném mégis, hogy beadtuk az önkormányzat kiegészítő
pályázatát. Bizonyára mindenki értesült az újságból, hogy 2millió 400ezer forintot
igényeltünk csak, és az annak köszönhető, mert jól gazdálkodunk azzal a kevés
pénzzel is, ami rendelkezésünkre állt. Az igényelt összegből kaptunk 1millió
500ezer forintot. Az átlag az, vagyis a híradásokból tudjuk, hogy átlagban az
önkormányzatok 10millió forintot kaptak. Én azt gondolom, hogy ennek is kell
örülni, nyertünk. A másik nagy büszkeség, hogy a Belügyminisztériumban voltam
a munkatársaimmal, és a Belügyminiszter úrtól kaptunk egy elismerő oklevelet,
aláírásával hitelesítette, és tulajdonképpen az államtitkártól vehettem át
személyesen ezt az elismerést, amiben a közmunkaprogramunkat dicsérték meg.
Magyarországon csak 50 település kapta meg. Jövőre plusz 2 millió forintot
kapunk. Kiegészítésképpen szerettem volna ezt elmondani, mert erre büszkék
lehetünk.
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
166/2014. (XII. 16.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Búza Zsolt
polgármesteri beszámolóját a szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3)Irattár

I.
napirendi pont:
2015. év I. félévi munkatervének a meghatározása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Van-e a munkatervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel?
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Vince László országgyűlési képviselő úr
helyett nem-e a másikat kellett volna írni?
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük, elírás. Javítottuk. Más esetleg?
A közeghallgatás jó lesz este 6 órakor, ne tegyük egy kicsit előbbre? 17 órakor
szokott lenni. Szeretném kérni, hogy a közmeghallgatást 17 órára módosítsuk. Ha
nincs más, akkor természetesen ezzel a két változtatással módosítjuk a
munkatervet.
Aki egyetért a 2015. év I. félévi munkaterv elfogadásával kérem, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
167 /2014. (XII.16.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a mellékletben
rögzített 2015. év első félévi munkatervet a módosításokkal
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

II. napirendi pont:
Előterjesztések
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Az előterjesztéseknél a belső ellenőr ellenőrzési terve
időrendi táblázatban van becsatolva. Tulajdonképpen le van írva, hogy mi az
ellenőrzés típusa, megnevezése, és hogy mely időszakot kell ellenőrizni. Bizonyára
mindenki tudja, hogy Juhász Lejla belső ellenőr végzi ezt a munkát már évek óta.
Hasonló a terv az előző évekhez.

Van-e kérdés ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, kérem, a tisztelt képviselő-testület
kézfelemeléssel jelezze, hogy elfogadja-e.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
168/2014. (XII. 16.)

határozat

Baks
Községi
Önkormányzat
Képviselő–testülete
a
mellékletben rögzített belső ellenőrzési tervet a 2015.évre
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Szegedi Kéményseprőipari
Kft. 2015. évi díjainak megtárgyalása és elfogadása.
Itt tulajdonképpen van egy kormányrendelet, a kormányrendelet szabályozza.
Tulajdonképpen, ami le van írva, hogy a 2013. év szeptember 30-án és az előző
egy évre vonatkozó plusz 1,4% -os, és a 2014. év szeptember 30. és az előző egy
évre vonatkozó mínusz 5%-os, összességében plusz 0,9%-os fogyasztói ár lesz.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Államilag meg van határozva a díj,
meglátásom szerint ez adható. Az önkormányzatot kérik, hogy járuljanak hozzá,
hogy ennyiért végezzék.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ez egy olyan szabályozás, amelyet az
önkormányzatnak el kell fogadnia, ami jogszabályban megvan határozva. Ezt a
pluszt persze az önkormányzat átvállalhatja, ha akarja, de nem gondolom, hogy
olyan anyagi helyzetben van, hogy megteheti. Ezt így szokták elfogadni az
önkormányzatok. A kiszámítás alapja pedig a jogszabályban meghatározott tételek,
tehát ők nem számolhatnak többet, mint ami elő van írva.
Búza Zsolt polgármester: Akinek egy ingatlana van az egyet fizet, akinek 10
ingatlana van, ellenőrizteti mindet.
Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, elfogadásra, javaslom.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Azt még hozzá szeretném tenni, hogy
itt még rendelet módosításra is szükség lesz, mert az önkormányzati rendeletben
meghatározott egységdíjaknak kell módosulni.

Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért az előterjesztéssel, és egyetért a határozati
javaslattal, kérem kézfelemeléssel, jelezze.
Egy ellenvélemény, tartozódás. Megállapítom, hogy egy tartózkodás mellett a
képviselő–testület az alábbi határozatot hozta:
169 /2014. (XII. 16.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a mellékletben
csatolt előterjesztést a Szegedi Kéményseprőipari Kft. 2015. évi
díjairól elfogadta.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az Önkormányzat új SZMSZ
szabályozott Szociális Bizottság háromtagú átalakulása. Tulajdonképpen a
háromtagú átalakulásról az elmúlt testületi ülésen az SzMSz elfogadásával már
döntött a képviselő-testület, tehát megszavazta, hogy háromtagú legyen a Szociális
Bizottság. Tulajdonképpen még arról nem döntött, hogy kik legyenek a Bizottság
tagjai. A Szociális Bizottság elnökének javaslom Kecskeméti Józsefnét, Dr. Orosz
Éva tagot és Kovács Gábor külsős tagot. Mielőtt még bármit is feltennék, vagy
megtennék, megkérdezem tőlük.
Marika elfogadod-e a felkérést? Vállalod?
Kecskeméti Józsefné képviselő: Vállalom.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Dr. Orosz Éva?
Dr. Orosz Éva képviselő: Igen.
Búza Zsolt polgármester: Kovács Gábor, mint külsős tag?
Kovács Gábor: Igen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen.

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Nem csak tagokat választ a képviselőtestület, újraválasztja a bizottságot, mert ugye az előzőnek megszűnt a
megbízatása.
Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérdezni van-e más javaslat? Parancsolj,
Margit.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Szeretném javasolni, Csépe István maradjon.
Búza Zsolt polgármester: Jó, köszönöm szépen. Van-e más javaslat?
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Képviselő tagnak, vagy elnöknek
javasolja? Lehet bárkire javaslatot tenni. Csak az a kérdés, hogy mire javaslod
Csépe Istvánt, elnöknek vagy képviselő tagnak?
Búza Zsolt polgármester: Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor negyedikként?
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Negyedikként nem lehet, hiszen a
Szociális Bizottság 3 tagú.
Búza Zsolt polgármester: Tehát elhangzott egy javaslat, Kecskeméti Józsefnét
elnöknek, Dr. Orosz Évát tagnak és Kovács Gábort külsős tagnak, akiket már az
előbb megkérdeztem és vállalják a felkérést.
Pista vállalod-e a felkérést?
Csépe István képviselő: Igen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Tehát Csépe István is vállalja a
felkérést. Akkor azt szeretném mondani, hogy mielőtt szavaznánk és döntenénk a
Szociális Bizottság tagjairól, akkor elméletileg érintettséget kell bejelenteni. Mivel
most kérdésemre Dr. Orosz Éva és Kecskeméti Józsefné személyes érintettségét
bejelenti és Csépe István is bejelenti a személyes érintettségét, akkor
tulajdonképpen arról kell először szavazni a képviselő-testületnek, hogy
szavazhatnak-e a döntésben.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Egyenként kell dönteni arról, hogy
részt vehetnek-e a szavazásban, és ők is szavazhatnak most, amikor megszavazza a
testület azt, hogy részt vehetnek-e.
Búza Zsolt polgármester: Egyszerre lehet, vagy egyenként kell?
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Egyenként, igen.

Búza Zsolt polgármester: Jó rendben, akkor egyenként. Tehát aki egyetért azzal,
hogy Csépe István szavazhasson a Szociális Bizottságról szóló döntésben, kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
170/2014. (XII. 16.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Csépe István a Szociális Bizottság létrehozásáról
szóló döntéshozatalban részt vehessen.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Csépe István
4) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Kecskeméti Józsefné
szavazhasson a Szociális Bizottság döntésével kapcsolatosan kérem,
kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
171/2014. (XII.16)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Kecskeméti Józsefné a Szociális Bizottság
létrehozásáról szóló döntéshozatalban részt vehessen.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Kecskeméti Józsefné képviselő
4) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Dr. Orosz Éva szavazhasson a
Szociális Bizottság döntésével kapcsolatosan kérem, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
172/2014. (XI. 21.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete hozzájárul
ahhoz, hogy Dr.Orosz Éva a Szociális Bizottság létrehozásáról
szóló döntéshozatalban részt vehessen.
Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Dr. Orosz Éva képviselő
4) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérni, hogy döntsön a tisztelt képviselőtestület, két javaslat hangzott el, az egyik javaslat Kecskeméti Józsefné elnök
személyére, Dr. Orosz Éva tag személyére, Kovács Gábor külsős tag személyére.
Aki egyetért ezeknek a személyeknek a javaslatával, kérem kézfelemeléssel
jelezze.
Megállapítom, hogy négy igen szavazattal, három ellenvéleménnyel a képviselőtestület a Szociális Bizottságot elfogadta.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
173/2014. (XI. 21.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális
Bizottságot az alábbiak szerint választja meg:
Kecskeméti Józsefné elnök,
Dr. Orosz Éva tag,
Kovács Gábor (külsős tag).

Erről értesítést kapnak:
1)Búza Zsolt polgármester
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Dr. Orosz Éva képviselő
4) Kecskeméti Józsefné képviselő
5) Kovács Gábor
6) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Mivel a képviselőknek ebben a tekintetben nem kell új
esküt tenni, viszont a külsős tagnak kell új esküt tenni, mivel újraválasztotta a
tisztelt képviselő-testület, ezért én tisztelettel kérem Kovács Gábort, hogy tegye le
az esküt, és szeretnék megkérni mindenkit, állva fogadjuk az eskü szövegét.

Eskü szövege
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy a nyílt testületi
üléssel kapcsolatban van-e még kérdés, észrevétel, bejelenteni való?
Mihályné Tóth Margit képviselő: A csatornázás kapcsán lesz-e mód arra, hogy
elkerülőt lehessen létrehozni, külön órával? Többen kérdezik. Lesz-e erre mód,
mibe fog ez kerülni? Erre szeretnénk választ kapni. Nem egyértelmű. Egyik helyről
azt hallom, hogy nincs rá mód, másik helyről azt, hogy igen, csak óriási
költségekkel. Ez az egyik kérdésem. A másik pedig, múltkor tettem fel egy kérdést
a mezőőrrel kapcsolatosan, még egyszer szeretném elmondani, hogy válaszként azt
kaptam, hogy a munkaköri leírásába nem nézhetünk bele. Nem a szerződést kértük
akkor, hogy belenézhessünk, hanem a feladatkörét. A harmadik kérdésem pedig, a
Baksi Hírmondóban megjelent az alakuló ülésről is egy cikk, milyen alapon
szelektáltak? Se a bizottságokról, se a tagjakiról nem került bele, hogy mennyi a
tiszteletdíjuk, kettő személy van megemlítve, a többi nincs.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Gondolom kettő kérdés a polgármester
úrhoz, egy pedig a jegyzőnek szól.
Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném kérni a képviselő asszonytól, hogy
írásban tedd fel a kérdést, amit fel szeretnél tenni, és természetesen én 15 napon
belül arra fogok válaszolni, illetve a legközelebbi soros testületi ülésen, a másik
dolog pedig, hogy január 1.-jén lesz az átadás-átvétel, illetve január elsejével fogja
az Alföldvíz átvenni az egész üzemeltetést. Természetesen az Alföldvíz illetékesét
meg fogom hívni a következő soros testületi ülésre vagy a rendkívüli testületi
ülésre, és majd el fogja mondani, hogy milyen lehetőségek vannak. Erre
természetesen szerintem van mód, de, hogy milyen feltételekkel, azt az akkori
szolgáltató fogja megmondani a fogyasztóknak.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Voltam fórumon én is ahol, szó szerint
elhangzott, hogy van rá mód, és nem fog magas költségekbe kerülni, csak az órát
kell kifizetni.
Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérni a képviselő asszonyt, hogy
segítsen, ha több százezer forintba kerülne, akkor segítse a képviselő asszony a
lakosokat abban, hogy minél olcsóbba kerüljön.

A mezőőrrel kapcsolatosan a feladatkör a Baksi Hírmondóban miért maradt ki.
Sajnos mindig van, hogy marad ki írás, bár akkor a legközelebbiben közölni
fogjuk.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Én még annyit tennék a második
kérdéshez hozzá, hogy valóban én félre értettem a múltkori testületi ülésen a
kérést. Ha a részletes feladatkört akarják tudni, tekintettel arra, hogy a pályázatot a
testület írta ki és a testület döntött a mezőőr személyéről, még akkor is, ha az
összes munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja, a képviselőnek joga van a
részletes feladatkört megismerni. A képviselő asszonynak természetesen átadjuk.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Köszönöm.
Búza Zsolt polgármester: Ne csak a búzát őrizze, hanem a mezőt is. Van-e még
más kérdés?
Kovács Gábor Szoc. Biz. külsős tag: A Víziközmű Társulatnak az átvételével
kapcsolatban szeretnék pár szót mondani. A képviselő asszony, ha felvette volna a
kapcsolatot a vízszolgáltatóval, akkor teljes felvilágosítást kapott volna a vízórával
kapcsolatban. Olyan rendes a szolgáltató, hogy kedvezményesen adnak vízórát,
illetve kedvezményt adnak locsolásra mindenkinek. A polgármester úr fogja
megválaszolni, hogy milyen feltételekkel fogja a szolgáltató ezt biztosítani. A
második, amit el szeretnék mondani, hogy én megkértem a képviselő asszonyt és a
vele induló személyeket, mivel a nevem ott volt azon az útválasztó napilapnak
vagy folyóiratnak nevezett újságon, ahol megjelölték azt az egymillió forintot, amit
az önkormányzat nekem elengedett, s kértem, hogy pénteken az ezzel kapcsolatos
a dokumentációt hozza be és nézzük meg, ez nem történt meg. Én megtettem a
feljelentést ismeretlen tettes ellen.
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e egyéb más bejelenteni való?
Ha nincs, akkor tisztelettel megköszönöm vendégeinknek a megjelenést. Az ülést
bezárom.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

