
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. március 19. 

napján megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

  

Meghívottak:  Tomuszné Fülöp Katalin PÜB tag 

  

                   

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a 

képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített 

napirendi pontok illetve elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

35/2014. (III. 19.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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I. napirendi pont:  

Előterjesztések 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: A Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2013.(XII.18.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 1. sz. 

melléklete a Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központjának 2014. évi 

önköltség-normatív hozzájárulás (intézményi térítési díj) számítása alapján a 

személyi térítési díjak változtatása szükséges. Az új személyi térítési díjak 2014. 

április 1-től lesznek érvényesek. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

36/2014. (III. 19.)    határozat 

a Baks Községi Önkormányzat Gondozási Központjának 2014. 

évi önköltség-normatív hozzájárulás (intézményi térítési díj) 

számítása alapján a személyi térítési díjak változtatását, az új 

személyi térítési díjak vonatkozásában 2014. április 1.-i 

hatállyal elfogadja. 

 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete a Baks Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének  16/2013.(XII.18.) 

önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról 

módosítását az előterjesztésben foglaltak alapján elfogadja, és a 

rendeletet a módosítással egységes szerkezetben elfogadja. 

 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2/2014.(III.19.) önkormányzati rendelete  

az egyes szociális ellátásokról 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Gondozási Központ 
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Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Csongrád Megyei 

Kormányhivatal Törvényességi és Ellenőrzési Főosztály törvényességi észrevétele 

lesz. Négy dologban tettek törvényességi észrevételt. Megkérném a Jegyző 

asszonyt, hogy ismertesse ezeket.  

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Tehát négy pontban érkezett törvényességi észrevétel a 

Polgármesteri Hivatal, illetve a képviselő-testület működésével kapcsolatban. Az 

első a szociális célú tűzifa juttatásainak szabályaihoz kapcsolódik, ami 

tulajdonképpen okafogyottá vált, mivel a képviselő-testület az erre vonatkozó 

határozatot, ezáltal a szociális tűzifa igényét visszavonta, szociális tűzifát nem 

osztott.  

A második előterjesztés a kéményseprőipari közszolgáltatási szerződés éves 

felülvizsgálatáról szól. Ez részükről megtörtént, viszont időben a 

Kormányhivatalnak eljuttatni nem tudtuk. Az erre vonatkozó határozati javaslat 

az,hogy a képviselő-testület a törvényességi észrevétellel egyet ért és az abban 

foglalt intézkedéseket haladéktalanul megteszi.  

A hármas és a négyes pont igényelt önálló határozati javaslatot. A hármas pont 

arról szól, hogy a temető díjait kellene éves szinten felülvizsgálni. Ennek a 

felülvizsgálata 2013-ban nem került sor, ezt most pótoljuk. Az előzetes 

egyeztetéseknek megfelelően erre a határozati javaslat az lenne, hogy a 

felülvizsgálatot elvégeztük, de díjmódosítást a képviselő-testület nem kíván 

eszközölni. Természetesen a testület döntésének megfelelően ezt másképpen is 

lehet.  

A négyes pont a közüzemi csatornahálózatba vagy egyéb módon engedélyezett 

egyedi szennyvízkezelés után a befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásnak a megfelelő törvényi keretek közé 

illesztése. Ez egy rendelet-alkotási hiányosság. Én úgy gondolom, hogy teljesen 

méltányolható a testület késlekedése, figyelembe véve, hogy a csatornázási 

munkálatok már a kivitelezés befejezéséhez közelednek. Ha a képviselő-testületet 

a rendeletet meg is alkotná, rövid időn belül okafogyottá válna. A határidő kérése a 

Kormányhivataltól erre vonatozóan úgy gondolom, hogy teljes mértékben 

indokolható. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a Jegyző asszony kiegészítést. 

Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése a törvényességi 

észrevétellel kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a határozati javaslatokat. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

37/2014. (III. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/3466/2014 

számú törvényességi felhívásával az előterjesztésben 

foglaltak alapján egyetért, és a szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul megteszi. 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/3466/2014 

számú törvényességi felhívása alapján a köztemetőkre 

vonatkozó díjakat felülvizsgálta, abban módosításokat nem 

kíván eszközölni. 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/3466/2014 

számú törvényességi felhívása alapján a befogadóba nem 

vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére szervezett 

közszolgáltatással kapcsolatban a szükséges és hiányzó 

rendeletet 2014. május 15. napjáig megalkotja. 
 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi és 

Ellenőrzési Főosztálya 

 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az SZMSZ. Ennek az 

ismertetésére is átadom a szót a Jegyző asszonynak. 

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Köszönöm szépen. Törvényességi észrevétel kapcsán 

kellett felülvizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, ez rendelet 

módosítással jár. Azzal kell kiegészítenünk a törzsszöveget, hogy a belső ellenőr 

szerv, személyre vonatkozó jogállást és feladatkört bele kell vennünk. Ennek 

apropóján néhány egyéb, adminisztratív kiegészítést is megtettem és mindezt 

egységes szerkezetben tettem, hogy áttekinthetőbb legyen a Hivatal Szervezeti és 

Működési Szabályzata.  Az előterjesztésben a módosítások részben részletesen le 

van írva, hogy hányas oldalra melyik szakasz alatt milyen módosítást eszközöltem. 

Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő Testületet a Szervezeti és Működési 
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szabályzatról szóló 2/2014. (III.19) számú rendelet módosításának elfogadására, 

egységes szerkezetben. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ami itt van az a teljes SZMSZ? 

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Igen, amit az előterjesztés mögé csatoltam az a már 

módosításokat is tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ. A törzsszöveg 

nem változott. A záró rendelkezések csúsztak el egy fejezettel, mert új fejezetet 

nyitottam a belső ellenőrzésnek. Illetve az általános rendelkezések első §-a 13 

pontot tartalmazott a függelékek alapján, de mivel azóta már új szabályzatok 

születtek ezeket is belevettem. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Szabályozva van e közérdekű adatok kiadása? 

Dr. Elekes Petra jegyző: Igen, erre vonatkozóan van egy szabályzatunk. A 20.-as 

számú függelékben látható.  Az már más kérdés, hogy ennek csak mi felelünk meg, 

az állampolgárok nem. Ezúton tájékoztatnám akkor a tisztelt képviselőket arról, 

hogy a felmerült birtokvitában az ügyfél kérésének megfelelően kértem a 

kizárásomat. Újból felmerült egy birtokvita az említett panaszossal kapcsolatban. 

Diófa, kutya, kerítés triumvirátusában. A Hatósági Főosztályhoz érkezett 

megkeresés alapján kérte a kizárásomat, tekintettel arra – és most idézek – rasszista 

vagyok és elfogult, valamint kérte Szeged Város jegyzőjének kijelölését. Ezután ha 

birtokvita érkezik hozzánk minden egyes alkalommal ezt fogom tenni. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Az egész településen? 

Dr. Elekes Petra jegyző: Nem, a panaszos ügyféllel kapcsolatban. Általános 

érvényben sajnos nem lehet kérni, minden ügyben esetenként kell. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen az SZMSZ-szel kapcsolatos 

változtatások ismertetését. Van-e kérdés még ezzel kapcsolatban? 

Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom a rendeletet. Köszönöm. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 3/2014. (III.19) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Baksért Hagyományőrző 

Egyesület székhelyhasználatára irányuló kérelem, miszerint a jelenlegi székhelyét 

(Baks, Kossuth u. 1/C) az Önkormányzat tulajdonában álló Csillagház (Baks, Fő u. 

94/1.) épületébe szeretné áthelyezni. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
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Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

38/2014. (III. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő testülete 

megtárgyalta a Baksért Hagyományőrző Egyesület 

székhely használatára irányuló kérelmét, miszerint a 

jelenlegi székhelyét (Baks, Kossuth u. 1/C) az 

Önkormányzat tulajdonában álló Csillagház (Baks, Fő 

u. 94/1.) épületébe szeretné áthelyezni és azt elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Dobos Péter egyesület elnöke 

 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az Erőforrás Szociális 

Szövetkezet székhely hozzájárulásának kérése. Az Erőforrás Szociális Szövetkezet 

pályázatot nyújtott be a TÁMOP-2.4.3.D.2.-13/1-2013-0577 kódszámú pályázati 

felhívásra, mely Támogató döntésben is részesült. Korábbi ülésen a Képviselő – 

testület már hozzájárult ahhoz, hogy a Szövetkezet székhelyként használja a 

Faluházat (6768 Baks, Fő u. 86., Hrsz.: )E korábbi határozat kiegészítése 

szükséges, a jelezett kódszámú pályázat Támogatási szerződésének megkötéséhez.   

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

39/2014. (III. 19.) határozat 

Baks Község Önkormányzata támogatja, hogy a 6768 

Baks, Fő u. 86., Hrsz.: 325. számú ingatlan 

tulajdonosként hozzájárulását adja, hogy az Erőforrás 

Szociális Szövetkezet (székhelye: 1137 Budapest, Katona 

József u. 15., Cégjegyzékszáma: 01-02-054131, 

Adószáma: 24338000-2-41) a jelzett ingatlant, mint 

Bérlő, a TÁMOP-2.4.3.D.2.-13/1-2013-0577 kódszámú 

pályázatának programjához megvalósítási helyszínként 

használhassa a projekt megvalósítási és fenntartási 

időszakában, 2015. augusztus 31-ig. 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 
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2. Dr. Elekes Petra - jegyző 

3. Gazdálkodási Csoport  

4. Erőforrás Szociális Szövetkezet 
 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztésben a Tiszta Víz 

ivóvízminőség-javító Társulás társulási megállapodásának módosítását kell 

elfogadnunk. Tulajdonképpen egységes szerkezetben el kell fogadnia, a Társulás 

már elfogadta, csak meg kell erősítenünk a döntést. 

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, elfogadásra javaslom. 

 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

40/2014. (III. 19.) határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-

testülete a „Tiszta Víz” Ivóvízminőség-javító 

Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását az 

előterjesztés mellékletében foglalt 

tartalommal minősített többséggel, egységes 

szerkezetben elfogadja. 

Megbízza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. „ Tiszta Víz „Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 

Társulás 

 

Búza Zsolt polgármester: Csak egy kiegészítés, az ivóvízminőség javító program 

kapcsán 2014. december 31.-éig a településen vas, arzén és ammónia mentesítés 

fog megtörténni. A szennyvíz beruházással kapcsoltban pedig azt szeretném 

elmondani, hogy jelen pillanatban a 879 bekötésből közel 750 bekötés elkészült, 9 

km gerincvezetéket már megépítettek. Április 1-jén elkezdődik a szennyvíztisztító 

telep építése. Szeptemberben elkezdődhetnek a rákötések, ezután fél éves 

próbaüzem következik. A próbaüzem alatt nem kell a lakosoknak fizetni szennyvíz 

díjat. 

 

Búza Zsolt polgármester: Erről határozatot nem kell hoznunk, az önkormányzat 

részéről nincs probléma. Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés az 

ülést bezárom. 
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Mihályné Tóth Margit képviselő: Most már látják az emberek, hogy készül a 

csatorna. Olyan régen volt arról szó, hogy nyertünk-e önerő alapra pályázatot? 

Búza Zsolt polgármester: Igazán merész lenne erre azt válaszolni, hogy 

kevesebbet kell majd fizetni. Célunk az, hogy a 85%-ot 95%-os intenzitásra 

szeretnénk feltornázni. Utána fogok kérdezni. Azt azért szeretném elmondani, hogy 

nagyon kedvező ez a lakossági egyenérték díj, amit Bakson kell fizetni. Vannak 

olyan települések, ahol már részben meglévő tisztítómű és hálózat volt és 300ezer 

Ft közeli összeget kellett a lakosoknak fizetni. Nálunk pedig, ahol tulajdonképpen 

a nulláról indultunk 200ezer Ft-ot kell fizetni. Köszönöm a megjelenést, az ülést 

bezárom. 

 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 


