Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. április 22. napján
megtartott rendkívüli 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

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
mb. jegyző

Meghívottak: Ternai Levente
Harangozóné Pálnok Orsolya
Molnár Irén

intézményvezető
pályázati referens
munkatárs

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1) A Helyi Egyenlőségi Program módosításának elfogadása
2) A TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
és támogatása
3) Pályázat benyújtása a TOP 1.1.3-15 számú Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű
pályázat kiírása
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította,
hogy a képviselő-testület határozatképes. 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:
30/2016.(IV.22.)

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
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I.
napirendi pont:
A Helyi Egyenlőségi Program módosításának elfogadása
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy a képviselő testület tagjai megkapták az
írásos anyagot. megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programja már elkészült
Baksnak, melyet a TKKI jóvá is hagyott, amiből hiányzik a Gondozási Központ épületének
műszaki felújítása, illetve az Egészségház felújítására vonatkozó tervek, elképzelések.
Összefoglalva elmondja, hogy ezért van szükség a Helyi Esélyegyenlőségi Program
módosítására, hiszen e nélkül a pályázat nem kerülhet benyújtásra.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatosan. Kérdés,
észrevétel nem hangzott el. Kéri, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

31/2016.(IV.22.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„Baks Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosítása” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és
elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását, az
előterjesztésben foglaltak alapján.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztrációs
teendők ellátására, a módosított HEP aláírására és benyújtására a TKKI
felé.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya esélyegyenlőségi referens, a HEP
készítője

II.
napirendi pont:
Pályázat benyújtása a TOP 1.1.3-15 számú Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat
kiírása
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az írásos anyag tartalmazza a pályázat
benyújtásának a határidejét. Összesen bruttó 60 millió forintra lehet benyújtani a pályázatot.,
ami lehetőséget nyújt az előző napirendi pontnál elhangzott két intézmény felújítására,
megvalósítására, valamint eszközbeszerzésre is van lehetőség.
2

A pályázat előkészítése folyamán együtt működött az Önkormányzat az
intézményvezetőjével, és az általa elhangzott javaslatok alapján lett kidolgozva a fejlesztés
valamint a pályázat.
Megkérdezi, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban valakinek kérdése., észrevétele
Kecskeméti Józsefné képviselő: Megjegyzi, hogy az ő írásos anyagában, összegként 60 ezer
forint van megjelölve, de gondolja csak elírás történt.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint ekkora intézményhez a konyha mérete
kicsi, mert lehet, hogy t a későbbiekben például főzésre is kerülhet sor.
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy ha főzőkonyháról beszélünk, akkor az a
jelenlegi ingatlan felét jelentené, aminek egyrészről szigorú feltételeknek kell, hogy
megfeleljen.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az iroda létszáma maximálisan fejlesztve lett a 40
m2-es idősek tartozkódó helyéhez képest.
Ternai Levente intézményvezető: Nem ért teljesen egyet a képviselő úr által elmondottal.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Kihangsúlyozza, hogy a pihenő szoba
nem az ott dolgozók pihenője, hanem az időseké.
Ternai Levente intézményvezető: Elmondja, hogy az iroda mérete nem az ő kényelmüket
szolgálja, hanem a most meglévő dolgozói, férfi-női és gondozotti igényekhez képest,
egyetlen egy WC helyet az előírásoknak megfelelő külön gondozotti és megfelelő külön nőiés férfi WC.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy itt arról van szó, hogy modernizálás hajtana végre
illetve azoknak az előírásoknak próbál megfelelni a Gondozási Központ, ami elő van írva.
Elmondja, hogy az írásos anyag neki az tükrözi, hogy az idősek kényelmi szempontja háttérbe
szorul és magának a kiszolgálásnak a minősége fog ezzel az egésszel javulni.
Molnár Irén munkatárs: Elmondja, hogy a konyha mérete az előírásoknak megfelel.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy ő a fürdő méretén még bővített volna, ha lett volna
rá mód-és lehetőség.
Búza Zsolt polgármester: Elhiszi, hogy vannak igények illetve olyan dolgok, amik még
bővítésre szorulnának, de így is a pályázati összeg ki van merítve teljes mértékben
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése a második napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdés
a napirendi ponttal kapcsolatban nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért, a napirendi pont elfogadásával kézfelemeléssel jelezze,
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
32/2016.(IV.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő - testülete határoz az TOP 1.1.3-15
kódszámú „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázaton való indulásról a
Baksi piac korszerűsítése érdekében.
Érintett hrsz-ok: belterület 41. és 42.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges költségek bruttó
100%-ára igényel támogatást a pályázat keretein belül.
Források:
Pályázaton igényelhető támogatás 34.713.000 Ft
Szükséges maximális önerő összege
0 Ft
Projekt teljes költsége (maximum) 34.713.000 Ft
Ezen határozatával egyidejűleg Baks Község Önkormányzat Képviselőtestülete a pályázaton való induláshoz szükséges eljárási cselekmények
bonyolításával, szükséges döntések maghozatalával, szerződések aláírásával
felhatalmazza Búza Zsolt – polgármestert.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
III.
napirendi pont:
A TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése és
támogatása
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az írásos anyag tartalmazza a benyújtandó
pályázatot.
A polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a képviselő társait, hogy van-e kérdés,
észrevétel. Kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért a harmadik napirendi pont elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
33/2016.(IV.22.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a TOP4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
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fejlesztése pályázat benyújtása című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozza:
• Baks Község Önkormányzatának Képviselőtestülete támogatja a TOP4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése,
fejlesztése pályázat benyújtását.
• Baks Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a projekt sikeres
megvalósulása esetén a működtetéshez szükséges feltételeket biztosítja.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens
Búza Zsolt polgármester: 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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