Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. június 29. 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: Somogyiné Utasy Ibolya

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)

Tájékoztató a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a Bűnmegelőzési
és
Vagyonvédelmi
Egyesület
munkájáról
Ea.: A Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője

3)

Beszámoló a község természetvédelmi helyzetéről – Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága
Ea.: Pataki Zsolt természetvédelmi őr

4)

Előterjesztések

5)

Bejelentések, interpellációk

Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és meghívott
vendégét Somogyiné Utasy Ibolyát. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes.
Ismerteti a napirendi pontokat. 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.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
59/2016.(VI.29.)

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

I.
napirendi pont:
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagból kiemeli, hogy a képviselő-testület hozzájárult
ahhoz, hogy a 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklete
szerint igényelhető, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására pályázatot nyújtsanak be. Viszont menetközben derült ki, hogy az
egyik tétel rossz sorra lett könyvelve, amely miatt egy kérelmet kellett írnia az
Önkormányzatnak a Belügyminisztérium felé, hogy tekintsenek el ettől a rossz könyvelési
tételtől és segítsék az Önkormányzatot abban, hogy a pályázat benyújtásra tudjon kerülni.
Összefoglalva jelen pillanatban ezt a pályázatot könyvelés technikai probléma miatt nem tudja
benyújtani az Önkormányzat.
Elmondja, hogy az Önkormányzat felhatalmazta a polgármestert a Baksi Víziközmű
Társulattal kapcsolatos intézmények rákötésével kapcsolatosan, hogy kísérje figyelemmel az
Önkormányzat aktuális likviditási helyzetét és ennek függvényében teljesítse és ütemezze a
hozzájárulások megfizetését. Elmondja, hogy ezeknek az összegeknek az átutalása
valószínűleg a szeptemberi adóbefizetések után fog megtörténni.
Elmondja, hogy a képviselő-testület felbontotta Szász Gáborral a bérleti szerződést és erre
vonatkozóan a mai nap fog a vállalkozó egy írásos ajánlatot behozni.
Elmondja, hogy Pataki Sándor egyéni vállalkozóval a közszolgáltatási szerződés változatlan
feltételek mellett történő megkötését, hosszabbítását a képviselő-testület jóváhagyta.
Ismerteti az önkormányzat által benyújtott pályázatokat.
Beszámol arról, hogy Muhari Kornél rendőr őrnagy úr meglátogatta és arról biztosította őt,
hogy fokozott rendőri jelenlét mellett fogják ellenőrizni a sebesség betartását, és ha
lehetséges, akkor kihelyezésre fog kerülni a radarkontroll.
Elmondja, hogy a képviselő-testület megbízta a Baksi Nonprofit Kft.-t a Falunapi
rendezvénysorozat szervezési és lebonyolítási feladataival, illetve elmondja, hogy nagyjából
összeállt a Falunapi rendezvénysorozat.
Elmondja, hogy a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium tartott a településen kutatást,
amely három rendezvénysorozatból álló kutatás, az első ilyen rendezvény május végén került
megrendezésre, a második szeptemberben fog megvalósulni, és a harmadiknak az időpontja
pedig még egyeztetés alatt van. A többnapos kutatás során elsősorban interjúkat készítenek az
egyetemisták.
Elmondja, hogy a Tiszakálmánfalviak néptánc táborba érkeznek hozzánk a holnapi nap
folyamán, és három napig vesznek részt a táborban.
Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a Baksi Víziközmű Társulat ülést tartott és
2

döntést hozott arról , hogy 30 millió forint hitelt visszatörleszt, így már csak 7 millió forint
tartozás áll fenn. Elmondja, hogy a társulathoz érkezett egy ügyvéd által írt levél, amelyben az
áll, hogy a lakosság kéri vissza a pénzt és kötelezi a társulatot arra, hogy az érdekeltségi
hozzájárulás összegét csökkentsék, valamint kérik a taggyűlés összehívását és ehhez az
aláírásukat is adták a lakosok. Elmondja, hogy számára megdöbbentő az a tény, hogy 14%-a
az aláírók közül nem is fizette meg az érdekeltségi hozzájárulást, illetve 15%-a írta olyan alá,
akinek még nem járt le az érdekeltségi hozzájárulás befizetése.
Elmondja, hogy a törvényi kötelezettségének eleget téve a taggyűlést össze fogja hívni.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy sajnálatos módon Baks fizetési morálja nem egyező más
környező településsel, hiszen míg máshol 85-90%, itt Bakson 30%.
A visszafizetéssel kapcsolatosan elmondja, hogy csak akkor tudják a lakosok számára
visszafizetni, ha a hitel visszafizetésre került és a visszafizetett hitel felett tőke keletkezik.
Mihályné Tóth Margit képviselő asszony kérésének eleget téve elmondja, hogy a Baksi
Víziközmű Társulat által a jegyző úrnak átadott behajtások száma 237 ingatlant érint. Ebből
50 fő esetében rendszeres levonásra kerül sor, 73 főtől nem lehet levonni, akik esetében egy
független behajtó kerül megkeresésre a behajtások érvényesítésére, illetve 105 főtől
folyamatos behajtás alatt van. A behajtásokból származó összeg: 2.506.000 forint.
Elmondja, hogy sajnálatos eset történt a Baksi Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr
Egyesület vezetőségében. Tóth Vilmos elnök úr elhunyt.
Ezzel kapcsolatosan elmondja, hogy a közeljövőben várható, hogy tisztújító közgyűlést kell
tartani.
Elmondja, hogy az önkormányzathoz érkező egyik feljelentés az oka annak, hogy a
munkatervtől eltérő időpontban kell a képviselő-testületi ülést megtartani. A jegyző úr a
délutáni órákban tárgyalásra fog menni a Polgármesteri Hivatal nevében immáron 3.
alkalommal, amely költségekkel jár, és adófizetők pénzét terheli.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?
Mihályné Tóth Margit képviselő: A korábban említett egységes hozzáállással kapcsolatban
elmondja, hogy a piacon Kecskeméti Józsefné azt mondja, hogy megvan a pénz, még több is,
mint kellene, de nem kerül visszafizetésre. Megkérdezi, hogy miért kell őt kiemelni, miért kell
vele példálózni.
Elmondja, hogy a Jobbik-os ülésen azt mondták, hogy 100%-os támogatást kapott Baks, és ő
volt az egyetlen, aki felállt és azt mondta, hogy 95%, hiszen így igaz. Megkérdezi a képviselő
társaitól, hogy miért nem mentek el az ülésre, és miért nem mondták el ott, hogy mi az
igazság.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, hogy nem igaz, teljesen másról volt szó, illetve
megkérdezi, hogy amikor a szakemberek eljöttek és elmondták az igazat akkor azok az
emberek miért nem jöttek el és hallgatták meg.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ő a gyűlésen elmondott mindent a legjobb
tudomása szerint, többek között azt is, hogy az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat nem
egy-és ugyanaz.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy Dobos Péter egy korábbi zárt ülésen jelen volt és az ott
tárgyalt dolgokról információt adott ki.
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Elmondja, hogy az, hogy egy politikai párt
lakossági fórumot tart a településen nem kötelezhet senkit se arra, hogy elmenjen. Elmondja,
hogyha ő nem szimpatizál azzal a párttal, aki éppen a fórumot tartja a településen, egyértelmű,
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hogy nem megy el.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ha megtisztelték volna azzal, hogy meghívót
küldenek, a kérésnek természetesen úgyis eleget tett volna, illetve úgy gondolja, hogy semmi
köze sincs egy sándorfalvi emberhez, nem tartozik neki elszámolással.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy nincs mit titkoljon a Víziközmű Társulat, mert minden
ügyben törvényi keretek között járt el.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a letiltásokat már 2010-ben el kellett
volna kezdeni, mint más településen és nem lenne ez probléma. Itt Bakson pedig most az
utolsó pillanatban lettek elindítva a behajtások.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a képviselő asszony ellent mond a korábbi
testületi ülésen általa hangoztatott dolgoknak.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a lakosság azt nem érti, hogy miért kell
befizetniük az érdekeltségi hozzájárulást, ha úgyis visszafizetésre fog kerülni.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Ha kíváncsiak lettek volna a képviselő-testület bármely
tagjának a véleményére, és szerették volna, hogy ott legyen a fórumon, akkor meghívót
küldtek volna.
Elmondja, hogy ő személy szerint meghívót nem kapott, telefonon nem kereste senki és a
lakosságtól értesült a fórumról.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy azok, akik a fórumra elmentek, eljöhettek volna a
Közmeghallgatásra is, ahol szakemberek tájékoztatták a lakosságot.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a probléma ott kezdődik, hogy Bakson van egy
olyan réteg, amelynek 2006 óta bizonygatni kell a dolgok valóságát, igazát, illetve egy más
településről érkező ember azt mond, amit akar, nem tartozik felelősséggel.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a fórumon nem neki kellett volna
elmondani a Társulattal kapcsolatos dolgokat, hanem a polgármesternek, a Társulat
elnökének.
Csépe István képviselő: Ismertette nagyvonalakban a fórumon elhangzottakat. Elmondja,
hogy egyértelműen azért jöttek a településre, hogy bujtogassák a falut.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy többször is elhangzott, hogy 100%-os
támogatást nyert meg a település.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy ki mondta azt, hogy 100%-os támogatást nyert.
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy Hegedűs Lorándné.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy pályázatot lehetett benyújtani BM önerő alapra és
a pályázat benyújtásra is került. 17 millió forintot nyert a Társulat, de mivel sajnos olyan
feltételeket, változatokat kértek a Dong-ér főcsatornára való csatlakozással, hogy emellett
nem tudtuk megfelelő ütemben lefolytatni a kivitelezést. Meg volt határozva, hogy meddig
lehet elkölteni a BM önerő alapot, de mivel nem tudta a Társulat igazolni ezeket a számlákat,
és nem olyan ütemben haladt ez miatt a beruházás az önerő alapot vissza kellett adni.
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Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy ez a fórum, hogy került be a Kultúrházba.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy bejöttek a Polgármesteri Hivatalba,
hogy 2 óra hosszára szeretnék kibérelni a Faluházat, a lehetőséget megkapták, és a
terembérleti díjat kifizették.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy sajnálja azt, hogy a sándorfalviaknak ilyen dolgokhoz nem
értő képviselőjük van.
Lépné Soós Anita alpolgármester 11:30 perckor véglegesen elhagyta a Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő termét, a további szavazásokban nem vett részt
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a beszámolóval
kapcsolatosan.
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el.
Elfogadásra javasolja, az első napirendi pontot kéri, aki egyetért, vele kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
60/2016.(VI.29.)

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

II.
napirendi pont:
Tájékoztató a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a Bűnmegelőzési és
Vagyonvédelmi
Egyesület
munkájáról
Ea.: A Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a kapitány úr azért nem tud részt venni az ülésen,
mert a munkatervnek megfelelő időpontra készült. A kapitány úr azt ígérte, hogyha bármilyen
kérdés merülne fel a beszámolóval kapcsolatban, akkor a legközelebbi soros testületi ülésen
részt fog venni.
Megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdés. Kérdés nem hangzott el.
Tájékoztatásképpen elmondja, hogy szeretné Muhari Kornél őrnagy úr köszönetét továbbítani,
hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal támogatta az őrsparancsnoki kinevezését.
Kéri, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a község
közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a Bűnmegelőzési
és Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Szabó Zsolt r. alezredes (6760 Kistelek, Petőfi utca 2.)
4) Irattár

III.
napirendi pont:
Beszámoló a község természetvédelmi helyzetéről – Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatósága
Ea.: Pataki Zsolt természetvédelmi őr
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő megkapta. Az
anyagból kiemeli azt, ami a képviselő-testületet is érinti, mégpedig a bivalyrezervátum
megvalósítása, illetve 20 bivaly tartásáról szóló kérelem.
Elmondja, hogy két ingatlan került helyileg megnevezésre, és jelenleg a Kiskunsági Nemzeti
Park azt szeretné, hogy ne a Fő utca mellé legyenek közvetlenül elhelyezve a jószágok,
hanem az V. utca végére. Ezzel kapcsolatban az ingatlantulajdonosok felkeresésre kerültek,
de magas bérleti-vételi árat adtak ajánlatként, így az egyeztetések folynak ez ügyben.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy valószínűleg jövőre fog megvalósulni ez a terv, így van
idő az üzleti terv összeállítására, úgyhogy egy jobban átgondolt szerződéskötés fog
megvalósulni a Kiskunsági Nemzeti Parkkal.
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Megkérdezi, hogy mennyi a reális bérleti érték.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy 2500m2-ről van szó, és 80-120
forint/m2 ár a reális.
Búza Zsolt polgármester: Reméli, hogy a terv megvalósul, és akkor a nád problémára is
megoldás kerülhet. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy a projektesekkel azon dolgoznak,
hogy egy WWF programba bekerüljön a település és vizes élőhely rekonstrukciót valósítsanak
meg a településen.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a Kiskunsági Nemzeti Park
beszámolójával kapcsolatosan.
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a beszámolóval kapcsolatosan nem hangzott el.
Elfogadásra javasolja a beszámolót, kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
62/2016.(VI.29.)

határozat
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Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a Kiskunsági
Nemzeti Park - község természetvédelmi helyzetéről szóló
beszámolóját elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
3) Pataki Zsolt természetvédelmi őr
4) Irattár

IV.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az első előterjesztés a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató. Az írásos anyagot minden képviselő
megkapta. Megkérdezi a jegyző úrtól, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az írásos anyaggal
kapcsolatban.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ki volt az írásos anyagnak az előadója.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy Miksi Éva volt az előadója, és
bizonyos tárgykörökben segítséget nyújtottak részére a kollegák.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés. Kérdés nem hangzott
el. Javasolja, az írásos anyag elfogadását kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
96. § (6) bekezdése értelmében megtárgyalta, és elfogadja az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
szóló átfogó értékelést.
Erről értesítést kapnak:
1. Képviselő-testület tagjai
2. Búza Zsolt polgármester
3. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.
5. Rostás Mihály Gyermekjóléti szolgálat családsegítője Baks
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6. Miksi Éva szociális ügyintéző
7. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a gazdasági csoportvezető
hamarosan közös megegyezéssel elköszön az Önkormányzattól. A gazdasági csoportvezető
állásra a hirdetés feladásra került. Jelenleg a kolleganő szabadságon van, de folyamatában van
az átadás-átvétel.
Mihályné Tóth Margit képviselő: El szeretné mondani, hogy a kolleganő elbocsátását sem
ő, sem Csépe István képviselő társa nem kezdeményezte.
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés egy felajánlás, Hőgyi Ferencné részéről.
Elmondja, hogy a Fő utca 121. szám alatti ingatlant ajánlja fel a Polgármesteri Hivatal
számára megvásárlásra. Megkérdezi a jegyző urat, hogy mekkora összeget kér Hőgyi
Ferencné az ingatlanért.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy 800.000 forintot.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy köszönettel vették az ajánlatot, de 800.000 Ft.
áron nem kívánja a hivatal megvásárolni az ingatlant, és ha kedvezőbb ajánlat érkezik, akkor
újra megtárgyalja a képviselő-testület. Kéri, aki egyetért a javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2016.(VI.29.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta Hőgyi Ferencné baksi lakos
felajánlását, miszerint a tulajdonában álló 6768 Baks, Fő utca 121. szám alatt levő ingatlant a
Baksi Polgármesteri Hivatal részére eladásra ajánlja fel 800.000 Ft vételáron. Baks Községi
Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy nem kíván élni Hőgyi Ferencné
felajánlásával.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Hőgyi Ferencné 6768 Baks,
4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés módosítása. Átadja a szót a jegyző úrnak.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítása válik
szükségessé a hulladékgazdálkodással kapcsolatban tekintettel arra, hogy magasabb szintű
jogszabály előírta, illetőleg létrehozta azt a gazdasági szereplőt, aki miatt ez szükségszerű.
Lakossági szolgáltatás kapcsán a számlázást, illetve a díjfizetést ennek a gazdasági
szereplőnek kell majd teljesítenie. Létrehoztak egy 100%-os állami tulajdonú Zrt.-t, akinek az
lesz a feladata, hogy beszedi a szolgáltatási díjakat és ő fogja kifizetni az egyes településeken
szolgáló közszolgáltatókat.
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Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban.
Kérdés nem hangzott el.
Elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfelemeléssel
jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
65/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegedi
Környezetgazdálkodási
Nonprofit
Kft.
közszolgáltatási
szerződés módosítását megtárgyalta, és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
4. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
szóló rendelet hatályon kívül helyezése. Átadja a szót a jegyző úrnak.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy a Kéményseprő-ipari közszolgáltatásra
vonatkozó törvény módosítása hatályba lép július elsejével és a háttérrendeletek már nem
teszik szükségessé az önkormányzati rendeletet, így már szükségtelen a rendelet hatályban
tartása. Összefoglalva magasabb szintű jogszabály fogja a részletszabályokat megállapítani.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel,
kiegészíteni való.
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Elfogadásra javasolja kéri, aki egyetért,
vele kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta alkotta:
Baks Községi Önkormányzat képviselő testületének 5/2016. (VI.29.) rendelete a 10/2015.
(IV.01.) rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendelet hatályon kívül helyezéséről
(rendelet szövege a mellékletek között)
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztést a jegyző úr fogja
ismertetni.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: A következő előterjesztés a 2015. évi működést érintő
törvényességi felhívás. Ismerteti a Csongrád Megyei Kormányhivatal által megküldött
törvényességi felhívást.
Elmondja, hogy a szükséges felülvizsgálatokat, illetőleg a módosításokat el fogják végezni és
a következő soros testületi ülésre el fog készülni.
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Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért és tudomásul vette az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
66/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Csongrád
Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívását megtárgyalta,
és tudomásul vette.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy Néma Norbert írásos előterjesztést nyújtott be
béremelés kérésének tárgyában. Az írásos anyag a képviselők számára kiküldésre került és
megkapták.
Javasolja a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalja
meg először, majd utána döntsön róla a képviselő-testület. Megkérdezi, hogy van-e más egyéb
javaslat vagy észrevétel.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy kapunk-e rá állami támogatást.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem. Elmondja, hogy a működési
költségekből finanszírozza vagy a támogatásokból.
Kéri a képviselő-testület tagjait, hogyha valakinek van javaslata az előterjesztéssel
kapcsolatban, akkor azt a doktornőnek jutassa el.
Határozati javaslat:
A képviselő-testület a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot megbízza ennek megtárgyalásával
illetve az ajánlattételnek a meghozatalával.
Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
67/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
Néma Norbert a Nonprofit Kft. ügyvezetője béremelésének
tárgyában előterjesztett kérelmét és úgy határozott, hogy felkéri
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot az előzetes véleményezésre
majd a határozati javaslat képviselő-testület elé terjesztésére.
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Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Néma Norbert ügyvezető igazgató
4. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
5. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés a Falunapi kitüntetések.
Megkérdezi, hogy van-e a Falunapok keretében olyan kitüntetett, akit javasolna a testület.
Mihályné Tóth Margit: Elmondja, hogy ő Tóth Vilmosra gondolt.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ő három személy kitüntetésére tenne javaslatot;
Tóth Vilmos posztumusz díjra, Kócsó Mihálynéra és Mihály Ferencnére.
Kéri aki, egyetért azzal, hogy Tóth Vilmos részére Baks Község közbiztonságáért végzett
áldozatos munkájának elismeréséül posztumusz díjat adományozzon, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
68/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Tóth Vilmos részére Baks Község közbiztonságáért
végzett áldozatos munkájának elismeréséül posztumusz díjat
adományoz a XXI. Baksi Falunapok alkalmából.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért Mihály Ferencné „Baks Községért végzett több
évtizedes munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából” emlékplakett kitüntetésben
részesítse, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
69/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Mihály Ferencét Baks Községért végzett több évtizedes
munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából a XXI.
Baksi Falunapok alkalmából Baks Községért Emlékplakett
kitüntetésben részesíti.
11

Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Irattár
Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért Kócsó Mihályné „Baks Községért végzett több
évtizedes munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából l” emlékplakett kitüntetésben
részesítse, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
70/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Kócsó Mihálynét Baks Községért végzett több évtizedes
munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából a XXI.
Baksi Falunapok alkalmából Baks Községért Emlékplakett
kitüntetésben részesíti.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Irattár

Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Javaslatot tesz Jenei László iskolai gondnok
több évtizedes munkájának elismerésére, 25 év után ment nyugdíjba.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni az intézményvezető asszonynak a javaslatot. Javasolja,
hogy Jenei László is részesüljön emlékplakett kitüntetésben.
Búza Zsolt polgármester: Kéri, aki egyetért Jenei László „Baks Községért végzett több
évtizedes munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából” emlékplakett kitüntetésben
részesítse, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2016.(VI.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Jenei Lászlót Baks Községért végzett több évtizedes
munkája elismeréséül, nyugdíjba vonulása alkalmából a XXI.
Baksi Falunapok alkalmából Baks Községért Emlékplakett
kitüntetésben részesíti.
Erről értesítést kapnak:
12

1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Irattár
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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