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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontja:
1.) EFOP-1.6.2-16-os kódszámú és az EFOP-2.4.1 kódszámú pályázatra vonatkozó
előterjesztés
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat.
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot,
elmondja, hogy ezalatt több pályázat kerül ismertetésre.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirendi pontokkal
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a
napirendi pontok elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
100/2016.(X.13.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a „Pályázati
előterjesztések” napi rendi pontot elfogadta.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Faragó Péter – mb. jegyző
3. Irattár

Elmondja, hogy az először az EFOP-1.6.2-16-os kódszámú és az EFOP-2.4.1 kódszámú
pályázat kerül ismertetésre.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens:
Elmondja, hogy az említett két pályázat a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben
élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának elősegítésére
irányul.
2013 és 2015 között a településen már a program előzményének tekinthető, hogy a „ Jövőnek
dolgozunk „- komplex környezet és életminőség fejlesztési programot végrehajtották és ennek
a továbbfolytatására , illetve újabb programokban való részvételre nyílt lehetőség. 200 millió
forintot lehet nyerni a 48 hónapig tartó projekt megvalósítására, tehát ez egy hosszabb
időtartamú, közel 4 évig tartó pályázati lehetőség lenne. A pályázati tevékenységek
nagymértékben hasonlítanak a korábbi program tevékenységeihez olyan értelemben, hogy a
kötelezően megvalósítandó tevékenységek ugyanazok, de természetesen ezen belül szabad
mozgástér van, tehát ki lehet újfajta programokat is találni a településen élők számára. A
célok elérését szolgáló beavatkozásként tartalmazza a pályázat a jelenlét típusú szociális
munkát, ami lehetőséget biztosít 4-5 fő szociális munkás 4 éves foglalkoztatására.
A pályázati útmutatóban szerepel, hogy a telep jelenlegi lakónépessége 350 fő körüli, melyből
a 16 és 54 év köztieket kötelező a programba bevonni, azoknak is a mi esetünkben a 60%-át,
ami 131 fő bevonását jelenti. Ez majdnem megegyezik az előző évvel, hiszen korábban 135 fő
került bevonásra.
Ez azt jelenti, hogy 131 embernek kell rendelkeznie egyéni fejlesztési tervvel a negyedik év
végére. Ezenfelül az egész település számára tartalmaz programokat, mint Családi nap,
Egészségnap, amelyekre a korábbi program is lehetőséget biztosított, továbbá költségvetési
előnnyel is jár a település számára, hiszen a Csillagház fenntartásában jelentős szerepet játszik
mind a munkavállalók, mind a közüzemi díjak tekintetében. Ugyanis a pályázat segítségével
fennmaradhatnak a korábbi munkakörök, mint a Csillagház vezető, Közösségi
programszervező stb. Továbbá a település következő éves programjainak megvalósítását is
elősegítené a pályázati forrás. 131 fő bevonása mellett legalább 4 szociális munkást kell
alkalmazni. Az elmúlt 3 évben is nagy segítségére voltak a településen élőknek, mind a telepi
lakosságnak, mind a település más részein élőknek.
Ehhez szorosan kapcsolódik a másik pályázat, amely jobb lakhatási körülményeket biztosít a
bevonásra kerülő célcsoport 20 %-ának. Az előírás szerint a két program egymás nélkül nem
valósítható meg, ami azt jelenti, hogy abban az esetben lehet kezdeni tervezni ennek a
megvalósítását, ha a komplex telep programra irányuló pályázat pozitív elbírálásban részesül.
Az EFOP-2.4.1.lakhatási program hasonló lenne, mint az előző szociális bérlakás építési
program. Az biztos, hogy 131 főből 32-nek kell biztosítani a lakhatási körülmény javítását. Ez
a pályázat szintén 200 millió forintot jelentene, önerő biztosítása nélkül.
E pályázat kapcsán többféle variáció lehetséges, ugyanis vagy új bérlakások építésére
kerülhet sor, vagy ingatlanvásárlásra, azonban az ingatlanvásárlás kapcsán 2%-os mértékre
van korlátozva az ingatlanvásárlásra fordítható összeg, ami 4 millió Ft-ot jelentene
ingatlanonként. Ugyanakkor a Kormány egyedi határozata alapján lehetőség adódna az
ingatlanvásárlásra fordítható 2%-os korlát 10 -15%-ra történő megemelésére, bár a 15%-ra
kevesebb esély van, hiszen ott nagyon sok kitétel van.

Elmondja, hogy a lakhatási program 10%- a, azaz 20 millió Ft fordítható közterületi
fejlesztésekre, amely 3 fő célra irányul: játszótér, sportudvar és ehhez kapcsolódó gyerekek
által használható köztéri fejlesztésekre, mely a teleptől 1 km-es távolságra valósítható meg,
vagy lehetőség lenne a telep és a település közötti út biztonságosabbá tételére, könnyebb
megközelíthetőségének biztosítására például járda, kerékpárút formájában. A harmadik
lehetőség a telep környezetszépítő akciója.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy összesen 120 település támogatható kistelepülési
kategóriában, a városok már beadták a fejlesztésékre irányuló igényeiket, tehát ugyanazok a
fejlesztések kerülnek végrehajtásra a nagyobb településeken is.
Elmondja, hogy ezek a kötöttségek vannak és a képviselő- testület álláspontját szeretnék
kikérni, hogy érdemes e a pályázat a továbbfolytatásra, illetve ha van valamilyen kérdés arra
szívesen válaszol.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy most sokkal többen fognak e pályázni,
mint a korábbi években.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Válaszában elmondja, hogy ezzel azt szerették volna
kihangsúlyozni, hogy az elmúlt évben annak volt lehetősége a lakhatási beruházás
megvalósítására, aki a komplex telep program első körében nyert, azaz összesen országosan
21 településnek, ebből 7-en nyertünk. Most 120 településen fog lezajlani a komplex telep
program és a lakhatási beruházásra irányuló pályázat is.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy tudomása szerint ebben az országban nagyon sok
szegregált, hátrányos település van, ahol mélyszegénységben élnek az emberek, véleménye
szerint Bakson nem annyira szembetűnő, nem olyan mértékben van jelen.
Megkérdezi, hogy felmerült-e a gondolat, hogy az érintettet célcsoport ilyen jellegű
beavatkozással a szegregátumot el akarja hagyni, ugyanis véleménye szerint azoknak vannak
lakhatási problémái a településen, akiknek szociális bérlakás lett odaítélve, azonban az ő
esetükben is azt lehet látni, hogy beköltöztek egy teljesen más környezetbe és szemmel
láthatóan nem érzik jól magukat.
Véleménye szerint a szegregátumban és a nem szegregátumban élő kisebbség számára sokkal
nagyobb segítséget nyújtott volna az, ha a saját épületeik komfortfokozatának emelésére
került volna sor.
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van e ezzel kapcsolatban még kérdés,
hozzáfűznivaló.
Molnár Irén: Az integrált környezetből való kiköltöztetés véleménye szerint az idősebb
generáció számára okoz nagyobb nehézséget.
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy számára a szegregátum felszámolása okozza a
problémát, milyen alapon akarják felszámolni a szegregátumot.
Molnár Irén: A kérdésre válaszolva elmondja, hogy nem erőszakos felszámolásról van szó.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy mi lesz abban az esetben, ha a szegregátum az
elkövetkezendő években kiüresedik, ugyanis ő nem úgy tekint a Mária telepre, mint egy
szegregátumra, hiszen ő ott nevelkedett fel és a nagyszülei is ott éltek. Továbbra is azon az

állásponton van, hogy nem felszámolásra, hanem a telep felújítására, lakhatásra alkalmassá
tételére lenne szükség. De természetesen támogatja a pályázati lehetőséget.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Elmondja, hogy a pályázat magántulajdonú ingatlanok
fejlesztésére nem biztosít lehetőséget, a pályázat ugyanis arra irányul, hogy a település más
részein vagy ingatlanokat építsenek, vagy vásároljanak. A képviselő-testületnek kell döntenie
arról, hogy ezt szeretné e vagy sem. A képviselő- testület pozitív döntése esetén
megpróbálnak kidolgozni egy olyan programot, ami könnyebben elfogadható, ugyanis most
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy nem a komplex telep program végén kezdődik el
a lakhatási beruházás, hanem a kettő párhuzamosan zajlik le és a szociális munkások
segítsége is nagymértékben hozzásegíti őket a munka eredményességében.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy azt is figyelembe kell venni a döntés meghozatala
során, hogy közterület fejlesztésére 20 millió Ft-ot biztosít pályázat.
Köszöni szépen a tájékozatót, szóbeli kiegészítést, továbbá a hozzászólásokat. Kéri, aki
elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő- testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
101/2016.(X.13.)

határozat
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az „Döntés az EFOP-1.6.2-16-os kódszámú és az
EFOP-2.4.1 kódszámú pályázat beadásáról ” című előterjesztést
és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő – testület támogatja, hogy Baks Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EFOP-1.6.2-16-os
kódszámú Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ESZA)” elnevezésű pályázati konstrukcióra. A
pályázott támogatási összeg: max 200 millió Ft, szükséges önerő
0 Ft.
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő - testülete ezzel együtt
kötelezettséget vállal támogatási kérelem benyújtására az EFOP2.4.1 kódszámú Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex
programokkal (ERFA) pályázati konstrukcióra is. A pályázott
támogatási összeg: max 200 millió Ft, szükséges önerő 0 Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatok elkészítéséhez szükséges előkészületeket tegye meg,
a beadással kapcsolatos adminisztratív és egyéb teendőket lássa
el.
4.
5.
6.
7.

A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
Búza Zsolt polgármester;
Dr. Faragó Péter – mb. jegyző
Ormándiné Kócsó Anikó Gazdálkodási Csoport
Harangozóné Pálnok Orsolya – pályázati referens

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés az EFOP 1.4.3-16-os
és az EFOP 2.1.2-16-os kódszámú pályázatok beadására vonatkozó előterjesztés. Kéri
Harangozóné Pálnok Orsolyát, hogy az előző előterjesztéshez hasonlóan tegye meg az
előterjesztésre vonatkozó szóbeli kiegészítést, illetve tartsa meg az általános tájékozatót.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Elmondja, hogy a településnek lehetősége van pályázatot
benyújtani a” Biztos Kezdet Gyermekház” létrehozására, korábban 2009-ben az
Önkormányzat már nyújtott be a Gyermekház létrehozására irányuló pályázatot, de az
sikertelen eredménnyel zárult, azonban most van rá újbóli lehetőség. 40 millió Ft-ot lehet
nyerni, önerő biztosítása nélkül 48 hónapig tartó program végrehajtására. A Biztos Kezdet
Gyermekház 0-3 év közti gyermekek számára nyújtana különböző szolgáltatásokat, azonban
ez nem azonos a bölcsődével, családi napközivel.
Ez olyan hely lenne, amely folyamatos foglalkozásokat biztosítana a szülő és a gyerekek
számára, továbbá szakmai segítséget nyújtana a szülőknek, tehát nem gyermekmegőrzőként
funkcionálna. Bakson jelen pillanatban 50 fő 0-3 éves korú gyerek él, akiknek több mint fele
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Azok a települések pályázhatnak,
ahol a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek száma min. 50%,
Bakson 63-68%-os az arány, tehát az első jogosultsági feltételnek megfelel a település. A
program átfogó célja, hogy a gyerekek szempontjából hátrányos helyzetű településeken
minőségi szolgáltatásokhoz juttassa hozzá a kicsiket.
A program 4 évig tartana, és a program végéig fent kell tartani a Biztos Kezdet Gyerekházat,
amelyet állami módon lehetne biztosítani, a tavalyi évben kb. 6 millió Ft-ot lehetett elnyerni.
Ezáltal inger gazdag környezetet lehetne biztosítani a gyerekek számára. Ehhez kapcsolódik
egy közel 15 millió Ft-os program, az EFOP 2.1.2.-16-os kódszámú pályázat, ami a Biztos
Kezdet Gyerekház infrastrukturális hátterének biztosítására szolgál, azaz a Gyerekház
kialakítására, létrehozására, annak eszközökkel való felszerelésére vonatkozik. Tehát
összesen 40 plusz 15 millió Ft-ot lehet elnyerni a program megvalósítására. Ehhez kéri a
képviselő- testület támogatását.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy van e ezzel
kapcsolatban kérdés, továbbá annyival kiegészíti, hogy a helyszínnek a Családi Napközit
javasolják, tehát a Családi Napközit váltaná fel a Biztos Kezdet Gyerekház, ezáltal a
gyerekek számára biztosított lenne, hogy kellő alappal, közösségbe illő magatartással
kezdjék meg az óvodát.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy kik kerülnének foglalkoztatásra.
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy csak szakemberek.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Elmondja, hogy lesz egy szakember és lesz egy személy,
aki segédkezik neki.
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a bérezésről mit lehet tudni.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Válaszában elmondja, hogy a pályázat biztosítana rá
fedezetet. 40 millió Ft-ot lehet nyerni az évente 10 millió Ft-ot jelentene. Egy felsőfokú
végzettségű szakember 200-250 ezer Ft bérezésre jogosult havonta.

Csépe István képviselő: Tudomása szerint a Családi Napköziben jelenleg 7-en járnak,
azonban az elmondottak alapján itt kb. 50 gyermeknek plusz az anyukáknak kell helyet
biztosítani.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy igen a Családi Napközibe maximum. 7-en
járhatnak, azonban járási szinten Bakson van leginkább kihasználva és gyerekekkel
feltöltve.
Megkérdezi, hogy van e ezzel kapcsolatban kérdés. Kérdés nem hangzott el.
Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
102/2016.(X.13.)

határozat
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta az „Döntés az EFOP-1.4.3-16-os és EFOP 2.1.2-16
kódszámú pályázatok beadásáról ” című előterjesztést és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő – testület támogatja, hogy Baks Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be a „Jó kis hely – Biztos
Kezdet
Gyerekházak
és
kistelepülési
komplex
gyermekprogramok támogatása” című, EFOP-1.4.3-16-os
kódszámú pályázati konstrukcióra. A pályázott támogatási
összeg: max 40 millió Ft, szükséges önerő 0 Ft.
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő - testülete ezzel együtt
kötelezettséget vállal támogatási kérelem benyújtására az
EFOP-2.12-16
kódszámú
„Gyerekesély
programok
infrastrukturális háttere” elnevezésű pályázat benyújtására. A
pályázott támogatási összeg: max 15 millió Ft, szükséges önerő
0 Ft.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatok elkészítéséhez szükséges előkészületeket tegye meg,
a beadással kapcsolatos adminisztratív és egyéb teendőket lássa
el.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1.
Búza Zsolt polgármester;
2.
Dr. Faragó Péter – mb. jegyző
3.
Ormándiné Kócsó Anikó Gazdálkodási Csoport
4.
Harangozóné Pálnok Orsolya – pályázati referens

Búza Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a következő előterjesztés az
EFOP 3.3.2-16 kódszámú „Kulturális Intézmények köznevelés eredményességéért” című
pályázati felhívásra vonatkozik. Felkéri Molnár Irént az írásos anyag szóbeli kiegészítésére.
Molnár Irén: A Magyar Kormány mindent megtesz azért, hogy a PISA felmérésének
eredményén javítson, ugyanis a felmérés eredménye azt tükrözi, hogy az európai országok
közül magyar köznevelésben résztvevő tanulók csak Albániát utasítják a hátuk mögé, minden
más ország megelőz minket szövegértés és a matematika tekintetében. Ez azt mutatja, hogy a
köznevelés hatékonysága nem megfelelő. A szakemberek szerint ennek két oka van, egyrészt
az, hogy a köznevelésbe bekerülő gyerekeknek a kompetenciája az életkoruknak nem
megfelelő, másrészt a köznevelés intézményrendszere nem felkészült arra, hogy az egyéni
képességek kibontakoztatására megfelelő foglalkozásokat biztosítson a tehetségesebb
tanulóknak, továbbá az átlagtól elmaradt tanulók számára sem tud egyénre szabott
foglalkozásokat biztosítani. A probléma orvoslása érdekében igyekszik külső kulturális
intézményeket bevonni. Baks kulturális színterének a Faluház minősül, amennyiben a
Faluháznak lehetősége lesz a program megvalósítására, abban az esetben olyan programokat
szervezhet, melyen óvodások és iskolások is részt vehetnek. 5-30 millió Ft közötti összegre
lehet pályázni. Ebből az összegből 36 hónapon keresztül változatos témájú
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra szolgáló foglalkozások megvalósítására kerülhet sor a
köznevelési intézményben annak szakemberei a vezetésével és külső szakemberek
bevonásával.
6 köznevelési intézménnyel együttműködve szeretnék ezt megvalósítani ebben az esetben
kötelező 1 óvoda bevonása. A Baksi Iskola, Tömörkényi Iskola, Pusztaszeri Iskola, Baksi
Óvoda, Kisteleken egy középiskola részvételével. A 6 köznevelési intézmény együttműködése
esetén 26 millió Ft pályázható meg, ugyanis a 30 millió Ft megpályázásához 12 köznevelési
intézmény együttműködésére lenne szükség, ami megkérdőjelezi a szakmai hatékonyságot.
Kéri a képviselő-testületet, hogy ezt az önerőt nem igénylő, nagyon sok pozitívumot
tartalmazó programot támogassa.
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást. Megkérdezi, hogy
van e kérdés ezzel kapcsolatban. Kérdés nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a határozati
javaslattal az kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő- testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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határozat
Baks
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta a „: Döntés az EFOP-3.3.2-16 kódszámú pályázat
beadásáról” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő – testület támogatja, hogy Baks Község
Önkormányzata pályázatot nyújtson be az EFOP-3.3.2-16
kódszámú „Kulturális intézmények a köznevelés
eredményességéért” című pályázati konstrukcióra. A
pályázott támogatási összeg: max 30 millió Ft, szükséges
önerő 0 Ft.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
pályázatok elkészítéséhez szükséges előkészületeket tegye

meg, a beadással kapcsolatos adminisztratív és egyéb
teendőket lássa el.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1.
Búza Zsolt polgármester;
2.
Dr. Faragó Péter – mb. jegyző
3.
Ormándiné Kócsó Anikó Gazdálkodási Csoport
4.
Harangozóné Pálnok Orsolya – pályázati referens
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van- e más egyéb kérdés. Kérdés nem hangzott
el.
Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Az ülést bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Faragó Péter
mb. jegyző

