Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. március 30. napján
megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Faragó Péter
Dobos Péter Pál

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
mb. jegyző
külsős alpolgármester

Meghívottak: Ternai Levente
Somogyiné Utasy Ibolya

intézményvezető
intézményvezető

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről,
eseményekről
Ea.: Búza Zsolt polgármester
2) Beszámoló a 2015. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és a zárszámadási
rendelet megalkotása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
3) Beszámoló
a
Szociális
Ea.: Kecskeméti Józsefné elnök

Bizottság

4) Beszámoló
a
Gondozási
Központ
Ea.: Ternai Levente intézményvezető

2015.
2015.

évi
évi

munkájáról
tevékenységéről

5) Előterjesztések
6) Bejelentések, interpellációk
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, illetve meghívott
vendégeit. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. A napirendi pontokkal
kapcsolatosan elmondja, hogy sorrendváltozás lesz, ugyanis Ternai Levente
intézményvezetőnek beszámolási kötelezettsége lenne a Gondozási Központtal kapcsolatban,
de mivel a mai nap a komplex-telep program ellenőrzése zajlik és az intézményvezető úrnak
feladatai vannak az ellenőrzés során, így javasolja a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a 4.
napirendi pont kerüljön legelőször megtárgyalásra, majd utána a meghívóban rögzített
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sorrendben haladjon a képviselő-testület.
Megkérdezi a jegyző úrtól, hogy a Beszámoló a 2015. évi költségvetési gazdálkodás
tapasztalatairól és a zárszámadási rendelet megalkotásával kapcsolatban mi a helyzet.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy nem készült el és a soron követő
testületi ülésen fogja a képviselő-testület tárgyalni.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan, hogy van-e
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. A napirendi pontokat elfogadásra
javasolja, kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
22/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített
napirendi pontokat elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Még mielőtt átadja a szót a Ternai Leventének, köszönti az
egyetlen megjelenő meghívott vendéget, Somogyiné Utasy Ibolya igazgató asszonyt.
Átadja a szót Ternai Levente intézményvezetőnek.

I.
napirendi pont:
Beszámoló
a
Gondozási
Központ
Ea.: Ternai Levente intézményvezető

2015.

évi

tevékenységéről

Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy két dolgot szeretne kiemelni a
beszámolóból. Elsőként szeretné kiemelni, hogy az elmúlt évben törekedtek arra, hogy minél
színesebb és minél több programot tudjanak megvalósítani, úgy gondolja ez sikerült, hiszen
hetente 3-4 alkalommal ez megvalósításra került. Illetve kiemeli, hogy 2016. áprilisi
dátummal pályázat beadására kerül sor, amely által az ingatlan felújítására kerülhet sor.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja az ebédkihordással kapcsolatban, hogy megint
egy óra után érkezik meg az ebéd a lakoshoz.
Búza Zsolt polgármester: Szeretné elmondani, hogy rendszeresen kölcsön van adva az egyik
gépjármű, ezáltal is segítve, hogy minél előbb oda érjen az ellátottakhoz az ebéd.
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy ha már egy ebédhordó szabadságra megy,
borul a rendszer, hiszen pl. nem 6 ételt kell egy embernek kivinnie, hanem 9-et.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy aki várja annak az a fontos, hogy
2

odaérjen ebédre és ne pedig uzsonnára.
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy amikor csak lehetőség van rá, elkérik az
autót és így gyorsabban kiér az ebéd az ellátottakhoz.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy mit jelent az, hogy a nem megalapozott
normatíva igénylést sikerült teljesíteni?
Ternai Levente intézményvezető: Válaszában elmondja, a beszámolóban kitért a 2015-ös
évre, tehát amit még 2014-ben kellett beadni, nem volt megalapozva a normatív igény, de ezt
a tavalyi évben a színes programoknak köszönhetően sikerült teljesíteni. Elmondja, hogy a
normatíva igénylésénél inkább pesszimistán tervezzünk és akkor év közbe lehet pótlást
beadni.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés.
Csépe István képviselő: Kérdés nincsen, de hozzászólás van. Elmondja, hogy egy nagyon
szép, összefoglaló beszámolót kaptak a képviselők. Szépen tükrözi Leventének a szakmai
munkája a felkészültséget. Csak gratulálni tud a munkához és a későbbiekben is hasonló
sikeres munkát kíván neki.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb hozzászólás.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Gratulál a beszámolóhoz, és külön gratulál ahhoz, hogy
egyre több olyan program van, amely során az időseket ki tudjátok mozdítani egyrészről
otthonról, másrészről pedig a Gondozási Központból. Kívánja, hogy a pályázat sikeres
elbírálásra kerüljön és a gépjármű beszerzéshez is a legjobbakat kíván.
Ternai Levente intézményvezető: Köszöni szépen a jókívánságokat.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nem kevés pénzzel támogatja az Önkormányzat a
Gondozási Központot, ami nem a szociális étkeztetésre vonatkozik, hanem a nappali ellátásra.
Ebből jelentős a bérköltség, ami nagy kiadás jelent egy intézmény esetében, mint ahogy itt is.
Ennek költségét azzal lehetne csökkenteni, ha a kollegák nappali ellátásként még több időset
tudnának ellátni. Bízik benne, hogy ez a 18 fő akár 20 fő fölé is tud emelkedni.
Itt, amit Levente kiemelt annak örül, hiszen a TOP-os pályázatok tekintetében lehetőség
nyílik bővítésre és modernizálásra, mert a Gondozási Központ épületére valóban ráfér a
felújítás.
Reméli, hogy a pályázat sikeres elbírálásban fog részesülni, és a pályázat elnyerésre kerül.
Köszöni szépen a Gondozási Központ intézményvezetőjének és munkatársainak munkáját.
Későbbiekben is szívesen segítséget nyújt az Önkormányzat.
Csépe István képviselő: Kiegészítésképpen elmondja, hogy ha a pályázat kiírása lehetővé
teszi, például az épület külső-és belső felújítását, akkor merjenek nagyon álmodni.
Az intézményvezető urat el tudja képzelni egy bentlakásos otthon vezetésére is, tehát
véleménye szerint maximálisan gondolkodhatnak bentlakásos intézményben is, hiszen igényt
nyernének rá biztosan.
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy ebben a pályázatban nincs benne, viszont
gondolkodunk rajta, amint lesz rá lehetőség élni fogunk vele.
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Csépe István képviselő: Elmondja, hogy azon az ingatlanon maximálisan lehetőség van a
bővítésre. Maximálisan javasolja a beszámolót elfogadásra.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e egyéb hozzászólás.
Egyéb hozzászólás nem hangzott el. Kéri, aki elfogadásra javasolja, a Gondozási Központ
beszámolóját, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a
Gondozási Központ 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Ternai Levente intézményvezető
4) Irattár

Ternai Levente intézményvezető elhagyja a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termet
II.
napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között
tett
fontosabb
intézkedésekről,
eseményekről
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyaggal kapcsolatosan elmondja, hogy egy-két
dologgal szeretné kiegészíteni.
Elmondja, hogy az írásos anyagban is szerepel, hogy törvényi kötelezettségének tett eleget
akkor, amikor újfent hirdetést adott fel a jegyző állás betöltésére, melynek elbírálási határideje
2016. május 17-e.
A csatornával kapcsolatban elmondja, hogy Pölös Ferencné Baksi ingatlantulajdonos, illetve
ingatlannal részben rendelkező lakos két külön levélben 7 és 10-12 kérdést tett fel, melyeknek
a megválaszolása folyamatban van. A kérdések között szerepeltek olyanok is, amik nem
voltak teljesen egyértelműek, illetve olyan terjedelmű választ igényelnek, amik több száz
oldalt jelentenek, de a válaszlevélben természetesen lehetőséget biztosítunk az anyagokba
való betekintésre, illetve lehetőség van az anyagok fénymásolatának készítésére is, de annak
költségének megfizetése az ügyfélt terheli.
A Kiss-Tike Kft-vel egyeztetést folytatott, e héten pénteken jönnek a településre, és
konkrétan meg fogják mondani a tényadatok alapján, hogy a jövőben hogyan alakulnak a
dolgok. A képviselő-testületet természetesen erről tájékoztatni fogja, valamint a Víziközmű
Társulat küldöttjeit, ellenőrző bizottságát valamint intézőbizottságát is össze fogja hívni
egyben. Illetve nem tarja kizártnak, hogy az egyeztetés után a Kiss-Tike Kft. fogja a
bizottságoknak és a küldötteknek elmondani a tájékoztatást.
Az elsőfokú adóhatóságnak átadásra kerültek a nem fizetők, illetve a megállapodást kötők
4

közül azok névsora, akik a megállapodásnak nem tettek eleget, végrehajtás, behajtás céljára.
Elmondja, hogy a mai napon a TÁMOP-os pályázat ellenőrzése folyik, és jelenleg kettő
pályázati ellenőrzés zajlott le, az iskolai program keretében lezajlott Színezd újra pályázat,
illetve TIOP-os pályázat. Mind a kettő pályázat tekintetében rendben találtak mindent. Úgy
gondolja, hogy a kollegák jól dolgoztak, és minden munkát elvégeztek.
A TOP-os pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy, mint ahogy Ternai Levente
intézményvezető is mondta, hamarosan kiírásra és beadásra kerülnek a pályázatok, mind az
Egészségház, ÖNO és az óvoda II. ütemének a korszerűsítése tekintetében.
Elmondja, hogy a mai napon voltak itt a Leader program keretében, miszerint remélhetőleg
lehetőség lesz a Bárka Szálló korszerűsítésére és különböző turisztikai attrakciókra. Illetve
múlthéten voltak kint a postától szakemberek és helyszíni bejárást tartottunk, és árajánlat
beadásra kerül a Postához. Gazdasági fejlesztésre lehet beadni pályázatot, azon belül is
piackorszerűsítésre, és a postának az épületétől 6 méterig szeretné megvásárolni a területet az
Önkormányzat. Erre látványtervek készülnek, amely a Tisztelt képviselő-testületnek
bemutatásra fog kerülni, valamint természetesen a javaslatokat is várja majd. Elmondja ezzel
kapcsolatosan, hogy a tervezőnek javasolta, hogy a vízelvezetés kerüljön megoldásra.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy egy korábbi testületi ülés keretében már a
bivalyrezervátum ismertetésre került, ott tulajdonképpen egy területet kellene biztosítani az
állatok számára. Összességében itt 7-8 bivalyról lenne szó, az állatállományt és a takarmányt
a Kiskunsági Nemzeti Park biztosítaná.
Megkérdezi, hogy az elhangzottakkal és az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kérdés,
kiegészíteni való.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi a pályázatokkal kapcsolatosan, hogy egy
bizonyos összeget kell szétosztani vagy ez külön-külön pályázat.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem. Külön pályázat, külön
intézkedési terv.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ha mégsem külön pályázat, akkor ő
kimondottan az ÖNO felújítását javasolja.
Elmondja, hogy a másik felmerülő kérdése a szennyvízzel kapcsolatos. Megkérdezi, hogy a
szennyvíz pályázattal kapcsolatos kérdésekre a hivatal által adott választ a képviselő-testület
is megkapja-e?
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy amennyiben igényli a képviselőtestület, akkor természetesen igen. Megkérdezi a képviselő társait, hogy e-mail formájában jóe ha megküldésre kerül.
A képviselő-testületnek megfelel.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, a szennyvíznél felmerülő villany lekötés
díjával kapcsolatban, hogy Bakson 200.000 Ft. Csanyteleken pedig például 20-30 ezer forint.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy itt Baks esetében valamint Csanyteleken is az a fő
probléma, hogy nincs rendesen kiépítve a földelés.
Elmondja, hogy ha nincs több kérdés, akkor elfogadásra javasolja a polgármesteri beszámolót.
Kéri, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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24/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete Búza Zsolt
polgármester „Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,
eseményekről” című előterjesztést elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Irattár

III.
napirendi pont:
Beszámoló a 2015. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és a zárszámadási
rendelet megalkotása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a beszámoló nem készült el, javasolja a
következő testületi ülésre elnapolásra.
Búza Zsolt polgármester: Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy aki egyetért a beszámoló
elnapolásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
25/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete a 2015. évi
költségvetési
gazdálkodás
tapasztalatairól
szóló
beszámoló
megtárgyalását illetve a zárszámadási rendelet megalkotását a
következő testületi ülésre elnapolja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
Búza Zsolt polgármester
2.)
Dr. Faragó Péter jegyző
3.)
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4.)
Irattár

IV.
napirendi pont:
Beszámoló
a
Szociális
Ea.: Kecskeméti Józsefné elnök

Bizottság

2015.

évi

munkájáról

Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a bizottság elnökét, Kecskeméti Józsefnét.
Elmondja, hogy az írásos anyagot megkapta a képviselő-testület. Megkérdezi a bizottság
elnökét, hogy szóban szeretné-e kiegészíteni az írásos anyagát.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Egy mondattal szeretné kiegészíteni, mégpedig, hogy
időközben a külsős tag személye változott.
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Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy mikor lesz a következő Szociális Bizottsági
ülés.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy a holnapi nap folyamán fog
összeülni a bizottság.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen az elnök asszonynak a beszámolóját és a bizottság
munkáját.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatosan. Kérdés nem hangzott el.
Elfogadásra javasolja a Szociális Bizottság 2015. évi munkájától szóló beszámolót, kéri, aki
egyetért beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
26/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 2015.
évi Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter jegyző
3) Kecskeméti Józsefné szoc. biz. elnök
4) Irattár

V.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az első előterjesztés, az az éven belüli hitel, más
néven az úgynevezett rullírozó hitel.
A polgármester úr ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel
kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Kérdés nem hangzott. el.
Elfogadásra javasolja. Kéri a képviselő-társait, hogy aki egyetért, az előterjesztés
elfogadásával kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
27/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 31. napján
10.000.000,-Ft összegű folyószámla hitel kérelmet nyújt be az OTP Bank
Nyrt. felé. A hitel futamideje 2016. december 31.
A hitel rendelkezésre tartása: folyósítástól lejáratig
A hitel fedezetére felajánlott biztosíték: Baks 251/2 hrsz-ú 4,0778 ha
földterület.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a
mindenkori éves költségvetésbe történő betervezésére.
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Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
szerződés aláírására a polgármester és a gazdasági vezető felhatalmazást
kap.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4) OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged, Takaréktár u. 7.
5) Irattár
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés: Elekes Ferenc panasza.
Elmondja, hogy tulajdonképpen a település jobb oldalát érinti, van egy csatorna, ami
elméletileg egy vízelvezető rész, melyen 2011-ben több mint 300 méteres szakaszt kotortunk,
1200 méteres szakaszt pedig a gazdák kotortak.
Elmondja, hogy Elekes Ferenc panaszában felkéri az Önkormányzatot, hogy menjen ki a
területre és kotorja ki, illetve gondoskodjon arról, hogy a vízelvezető rész működjön.
Elmondja, hogy az okból hozta be a képviselő-testület elé ezt a panaszt, mert a költségvetésbe
nem lett betervezve, de ha a képviselő-testület azt mondja, hogy erre elkülönítésre kerüljön
forrás és csinálja meg az Önkormányzat, akkor vállalkozót kell megbízni erre a
munkafolyamatra. Elekes Ferenc a terület nagyságát nem írta le, de körülbelül 8-10 ezer
forint/ üzemórára lehet számolni.
Csépe István képviselő: Elmondja tanácsként, hogy szakembert kellene találni a panasz
megoldására, aki szakvéleményt ad erről. Aki kiszámolja az érintett szakaszra vonatkozóan,
hogy mekkora köbméter mennyiség, illetve legyen egy olyan szakember is, aki felveszi a
kapcsolatot a megfelelő Tájvédelmi és Madárvédelmi Társasággal.
Kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy azt is meg kell állapítani, hogy a veszélyes hulladékot
hova lehet elszállítatni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ha az az Önkormányzat tulajdona, akkor
azt ki kell takarítani.
Csépe István képviselő: A képviselő asszony hozzászólásra reagálva elmondja, hogy ha jelen
esetben megindulnak a munkálatok, akkor még több Baksi lakos fog ilyen lehetőséggel élni.
Elmondja, hogy nem lenne ezzel gond, hogy ha lenne hely, ahova el lehet vinni.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az önkormányzatot fogja terhelni ennek a
díja. Megkérdezi, hogy azt az Önkormányzat fogja bírni fizetni?
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy mind a két képviselő társának igaza van, de
viszont neki is igaza van, hogy nincs erre forrás.
Véleménye szerint egy előzetes felmérést és szakemberrel konzultáció lefolytatást kellene
mindféleképpen végezni, aki választ tud adni az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdésekre.
Elmondja, hogy az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot megkeressük fog kerül, és ki
fogjuk kérni a véleményüket ezzel kapcsolatosan.
A polgármester a következőket javasolja:
1.
Nem lehet hagyni, hogy Önkormányzati tulajdont ne kezeljen az Önkormányzat
2.
Szakember felkeresésre kerüljön
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Elmondja, hogy következő soros testületi ülésen fogja a képviselő-testület megtárgyalni. Kéri
a képviselő-társait, aki egyetért, az előbb elhangzottakkal kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
28/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Elekes
Ferenc beadványát a 061/1. helyrajzi számú Önkormányzati tulajdonú
kivett csatorna megnevezésű ingatlan tisztítására vonatkozóan és felkéri a
polgármestert, hogy egyeztessen a munka elvégzésével kapcsolatban az
Alsó – Tisza - vidéki Vízügyi Igazgatósággal annak kivitelezhetősége
érdekében.
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3.) Elekes Ferenc (6768 Baks, Fő utca 29/A.)
4.) Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolója.
A polgármester ismerteti az éves beszámolót.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a 44 fő, akik jelenleg Bakson
önkéntesek, mit csinálnak?
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy a település kiürítési terve tartalmazza
azt a névsort, hogy ki milyen beosztásba van.
Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás. Kérdés,
hozzászólás nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
29/2016.(III.30.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta
Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Szegedi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi beszámolót és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3) Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
4) Irattár
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Igazgatóság

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ha a zárszámadási rendelet elkészülne, valamint a
csatorna panasszal és a szennyvízzel kapcsolatban megfelelő információhoz jut, akkor egy
rendkívüli testületi ülés összehívásra kerülne. Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel,
hozzászólás. Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el. Köszöni a képviselő társainak
és meghívott vendégének a megjelenést. Az ülést bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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