Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. július 18. napján
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Dr. Orosz Éva
Dr. Faragó Péter
Dobos Péter Pál

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
mb. jegyző
külsős alpolgármester

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1) AROMA Szociális Szövetkezet alapítása
2) Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
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.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
72/2016.(VII.18.)

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:
AROMA Szociális Szövetkezet alapítása
Búza Zsolt polgármester: Átadja Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referensnek a szót.
Kéri, hogy ismertesse az írásos anyagot, illetve tegye meg a szóbeli kiegészítést a napirendi
ponttal kapcsolatosan.
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Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Elmondja, hogy az Országos
Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot írt ki a Belügyminisztérium
támogatásával. A pályázat célja és egyben lényege, hogy megtalálják a kivezető utat a
közfoglalkoztatási programból, illetve szeretnének olyan modellértékű programokat
végrehajtani Magyarországon, ahol az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális
szövetkezetek fogják saját munkavállalóikat olyan módon segíteni, hogy abból a nyílt
munkaerőpiacon tudjanak majd elhelyezkedni.
Elmondja, hogy pályázat már korábban került beadásra, de akkor formai hiba miatt nem
sikerült megnyerni, a Szociális Szövetkezetet nem sikerült időben bejegyeztetni.
A pályázat előírja, hogy legalább 2 közfoglalkoztatott alapító taggal kell, hogy rendelkezzen a
Szövetkezet.
Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A pályázat során 75 millió forintos támogatás nyerhető el, a program 36 hónapig tart. A
támogatás során elszámolható költségek az előterjesztés mellékletében találhatóak meg.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az 1-18 hónapba 100%-os, a második időszakban 90%,
majd a harmadik időszakban 80%-os bértámogatás kapható.
Amennyiben, ha 9+1 főre kér támogatást a szövetkezet a pályázat keretein belül, akkor éri el a
maximális 75 millió forintos támogatási összeget.
Megkereste Önkormányzatunkat a Project Zone Szociális Szövetkezet, akik tudnának abban
segíteni, hogy hogyan is kezdjünk bele ebbe a programba. Elmondja, hogy kettős irányt fog
venni a Szociális Szövetkezet; egy részről a termelés irányába, másrészről pedig a
rendezvényszervezés, turizmus irányába.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan
valakinek kérdése. Kérdés nem hangzott el.
Örül annak, hogy egy olyan céget sikerült találni, akinek már magának is vannak
tapasztalatai.
Elmondja, hogy elsősorban azt kellene eldöntenie a Tisztelt képviselő-testületnek, hogy
beadásra kerüljön-e a pályázat, akarunk-e munkahelyeket teremteni, illetve hogy ha beadásra
kerül, akkor a három támogatási összegből melyikkel kerüljön beadásra.
Úgy gondolja, hogy mivel százalékosan arányosítva van maga a beruházás és az eszközök is a
megítélt támogatási összeghez, és minél nagyobb az összeg annál nagyobb beruházást és
eszközállományt lehet megigényelni. Javasolja a 75 millió forintos támogatást megcélozni a
4.5 millió forint önerővel. Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek más egyéb
javaslata.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy hogyan ítélik meg a pályázatírók azt a
kérdéscsoportot, hogy tulajdonképpen a közmunkaprogramból ez a Szociális Szövetkezet
megalapítása lesz a kivezető.
Véleménye szerint nem az önkormányzatnak a feladata az, hogy munkahelyeket teremtsen.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Kormánynak záros határidőn belül célja a
közmunkaprogram megszüntetése és, azért hozzák létre a Szociális Szövetkezeteket, mert az
önkormányzatok rá lesznek kényszerítve arra, hogy önfenntartó Szociális Szövetkezetet
hozzanak létre.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy azokat az embereket szeretnék ezzel megcélozni, akiknek
a közmunkaprogram nem elég, és dolgozni szeretnének.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha visszavonják a támogatást.
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Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem vonhatják vissza.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Elmondja, hogy több év óta a Kormány a
közmunka programot 100% -ban finanszírozza.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy itt is, mint a vállalkozások esetében az elindulás a
nehéz.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Elmondja, hogy lehet a közmunka
programnál is maradni, ugyanazokkal az eredményekkel a termények eladása nem sikeres.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben a Szociális
Szövetkezettel volt szerencséje részt venni egy olyan fórumon, ahol a környező települések
működő Szociális Szövetkezetei bemutatkoztak. Ismerteti a fórum pozitívumait.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Elmondja, hogy nagyon az elején
tartanak még a Szövetkezet kialakulásának folyamatai, viszont sok támogatást lehet majd
igénybe venni a későbbiekben.
Lépné Soós Anita alpolgármester: Úgy gondolja, hogy a lehetőség megvan és a kereslet is,
csak merjen remélni az Önkormányzat.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés az elhangzottakkal
kapcsolatosan . Kérdés nem hangzott el.
Köszöni szépen a hozzászólásokat és a pályázati referensnek a szóbeli kiegészítést az írásos
anyaghoz. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Elmondja, hogy a határozati javaslatban
annyi módosításra fog sor kerülni, hogy a számozás javításra fog kerülni.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy így van, illetőleg megjelölésre kerül az
igényelhető támogatási összeg is a határozati javaslatban. Kéri, aki egyetért a határozati
javaslat módosításával és annak kiegészítésével, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület 4 igen szavazattal és 1 tartozódással az alábbi határozatot hozta:
73/2016.(VII.18.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
„AROMA Szociális Szövetkezet alapítása” című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület támogatja, hogy Baks Község Önkormányzata
alapító tagként vegyen részt az AROMA Szociális Szövetkezet
működésében.
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, illetve
tulajdonosként hozzájárulását adja, hogy a 6768 Baks, Fő utca 92.
számú ingatant az AROMA Szociális Szövetkezet székhelyként
használhassa.
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3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális
Szövetkezet létrehozásához szükséges előkészületeket tegye meg, az
alapítással kapcsolatos teendőket lássa el.
4. A Képviselő-testület támogatja a pályázati programban való
részvételt.
Erről értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző
3. Boriné Dóka Erika - gazdálkodási csoportvezető
4. AROMA Szociális Szövetkezet
5. Harangozóné Pálnok Orsolya- pályázati referens

II.
napirendi pont:
Előterjesztések
Búza Zsolt polgármester: Ismerteti az előterjesztést és javasolja, hogy a képviselő-testület
egy havi tiszteletdíjat ajánljon fel a Falunapi rendezvény lebonyolítására, mint ahogy az a
korábbi években is történt. Elmondja, hogy ő egy havi költségtérítését ajánlja fel.
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb javaslat. Egyéb javaslat nem hangzott el.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy Mihályné Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó
távollétük miatt nem tudnak dönteni saját tiszteletdíjukról, de ha felajánlani kívánják, akkor
azt megtehetik személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
Felolvassa a határozati javaslatot
Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
74/2016.(VII.18.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete úgy határozott, hogy a
képviselő testület képviselő tagjai egy havi tiszteletdíjukat, a
polgármester egy havi költségtérítését ajánlja fel a XXI. Falunapi
rendezvény megrendezése céljából.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző
Képviselők
Irattár
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy már négy alkalommal a Szegedi Bíróságon a
Jegyző úr képviselte a Polgármesteri Hivatalt, mint alperes.
A bíróság minden esetben elutasította a felperesnek a kérését, részben pedig helyt adott egy
kérésének, ami szerint nincs bemutatási kötelezettség az érettségit illetően, a Jegyző úrnak
önéletrajzban leírtak szerint igazolnia kell , hogy érettségivel rendelkezik a polgármester.
Megkérdezi a Jegyző urat, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat.
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy voltak olyan pontok, amelyek a felperes
felróható magatartásából eredendően kerültek elutasításra. Az ítélet részletesen tartalmazza
minden egyes kérdéses pont vonatkozásában a bírói döntést és annak a megalapozottságát.
Búza Zsolt polgármester: Kiegészítésképpen elmondja, hogy az ítélet 15 oldalas.
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb, kérdés, bejelentés. Kérdés, bejelentés nem hangzott el.
Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Az ülést bezárja.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző
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