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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. június 26. napján 
megtartott soros testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  
                        Dobos Péter   külsős alpolgármester 
 
 
Meghívottak: Somogyiné Utasy Ibolya   intézményvezető 
 Cimberné Maszlag Anikó   intézményvezető 
 Ternai Levente   intézményvezető 
 Harangozóné Pálnok Orsolya   pályázati referens 
  
 
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 
      Előadó: Búza Zsolt polgármester  

 
2) Beszámoló a Csillagház tevékenységéről 

Előadó: Cimberné Maszlag Anikó 
 

3) Előterjesztések 
 
4) Bejelentések, interpellációk  

  
 
 

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat illetőleg a 
meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.  
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítenivaló? Ha nincs 
egyéb kiegészíteni való, akkor kérem, aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, 
kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
81/2015.( VI.26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul 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 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Ha a polgármesteri beszámolóval és az írásos anyaggal 
kapcsolatban nincs kérdés, észrevétel, kiegészíteni való akkor én ezt szóba nem kívánom 
kiegészíteni, és hogyha van kérdés, akkor várom a kérdéseket.  
 
Csépe István képviselő: Nem kaptunk ilyet.  
 
Búza Zsolt polgármester: Hogy-hogy nem kaptatok?  
 
Csépe István képviselő: Én pendrive-on kapom, de nincs rajta.  
 
Búza Zsolt polgármester: Akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban van-e 
kérdés? Ha nincs, aki egyetért az első napirendi ponttal, kérem kézfelemeléssel, jelezze.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2015.( VI.26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta Búza 
Zsolt polgármester polgármesteri beszámolóját a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről, eseményekről és azt elfogadja 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 
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II. napirendi pont:  

Beszámoló a Csillagház tevékenységéről  
Előadó: Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető 

 

Búza Zsolt polgármester: Egy hiányosságomat szeretném pótolni, hogy mindjárt a legelején, 
amikor megállapítottam, hogy a képviselő-testület határozatát és ismertettem a napirendi 
pontokat, külön nem köszöntöttem meghívott vendégeinket, úgyhogy én ezt most szeretném 
pótolni. Külön köszöntöm az igazgató asszonyt Somogyiné Utasy Ibolyát, intézményvezető 
asszonyt Cimberné Maszlag Anikót és intézményvezető urat Ternai Leventét, és köszönöm 
szépen, hogy elfogadták a meghívást. Bár igaz, hogy soros testületi ülés, de azért raktuk nem 
a szokásos időpontra, mert pontosan az előterjesztések kapcsán van egy-két olyan momentum, 
ami addigra nem készült el sajnos, amikor a soros testületi-ülésnek az időpontja a 
munkatervben meg volt határozva, ezért raktuk a mai időpontra. 
Akkor elkérdeztünk a második napirendi ponthoz, mégpedig beszámoló a Csillagház 
tevékenységéről. Tisztelettel köszöntöm meghívott vendégünket Cimberné Maszlag Anikó 
intézményvezetőt, át is adnám a szót.  

Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, 
Tisztelt képviselő testület, Tisztelt jegyző úr. Bocsánatot kérek a csúszásért, a viszonylag nem 
egybe fogalmazott beszámolóért. Azt gondolom, hogy beszámolómból kitűnik mennyire 
összetett volt az elmúlt évben is Csillagháznak a tevékenysége. Annyival egészíteném ki, 4 
gondolattal, az egyik gondolat, hogy a beszámolóból kimaradt az időközönként szerveződő 
programok közül, hogy lehetőséget kapott néhány pedagógus és néhány munkatársam a 
TÁMOP szervezésében és a Csillagház szervezésében, hogy elmehettünk tavaly május 6-án 
pedagógus továbbképzésre, ami azt gondolom, hogy egy módszertani változást jelenthet az 
életünkbe. A másik dolog, amivel szeretném kiegészíteni a programokat, mert kimaradt az 
írásos anyagomból, hogy rendszeresen szerveztünk szakmaközi értekezleteket, amelynek 
helyet a Csillagház adott, itt ugye a TÁMOP programról és annak a szakmaközi értekezletéről 
van szó, itt több szakma találkozott és az egy-egy szociálisan célzott kérdésekre egy-egy 
családoknál, gyermekeknél, felnőtteknél, tehát ezt mind közösen tudtuk egy kerek asztalnál 
megbeszélni. Kimaradt a beszámolómból a programirányító tanácsnak a 2 havonta tartó 
ülésrendje. Ez annyit jelent tulajdonképpen, hogy a pályázatunkba konzorciumi partnerekkel a 
program lebonyolításának az eredményeit, hatékonyságát mérlegelték a tanácskozásokon. És 
az utolsó gondolatom az, hogy nem kell elfelejteni, hogy a Csillagháznak a működése nagyon 
szorosan összeforrt a Közösségi Házzal, a Közösségi Házban dolgozó személyekkel. Azt 
gondolom, hogy minden munkatársam minden rendezvényen úgy képviselteti magát, hogy 
segítséggel áll hozzá a Faluszintű rendezvények szervezésében, segítségében. Tulajdonképpen 
azt mondhatom, hogy a két intézménynek a közös koordinálási feladatainak a célja az, hogy 
minden tekintetben a hátrányos helyzettel küzdő családoknak, akár a gyerekeit akár a 
fiataljait, szüleit támogassuk tovább. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni és lesz majd még 
egy gondolatom. Kérem a képviselőket, ha van kérdés, akkor kérdezzenek.    

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Anikó a szóbeli kiegészítést. Akkor meg 
szeretném én is kérdezni, hogy van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, 
kiegészíteni való? Akkor visszaadom a szót. 

Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Rendben, köszönöm szépen. Orsi tessék.  

Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Én egészíteném ki a képviselő-testület 
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tájékoztatásával, hogy a pályázat hosszabbítása iránt beadott kérelmünket pozitívan bírálták 
el, így a Csillagházat 2015. október 31.-ig tarthatjuk fent pályázati források segítségével.  

Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető: Igen, és akkor folytatom a gondolatot, ezzel 
szerettem volna én is folytatni. Azt gondolom, hogy most kaptam lehetőséget arra, hogy ezt a 
nagyon hatékony és nagyon nehéz munkát, én úgy polgármester úrnak, minden képviselőnek, 
Orsinak, mint projektvezetőnek és Terkának, akik tulajdonképpen kemény munka árán érték 
el ezt az eredményt. Én azt gondolom, hogy nagyon sok településen élő rászorult családnak 
tudtunk segíteni és nem utolsó sorban ez a pályázat, ami ugye még október 31.-ig fut sok 
embernek adott munkalehetőséget. Úgyhogy munkatársaim és jómagam nevében tiszta 
szívből köszönöm szépen. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen mi is. Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen 
az, hogy ez a program létrejött, ez egy átgondolt feszes és pontos szervezői illetve stratégiai 
munkának az egyik része. Hiszen van egy rövid, közép és hosszú távú fejlesztési programja a 
településnek, amit tavaly elfogadott a képviselő-testület és azt gondolom, hogy ez a 
fejlesztésnek az egyik része és mivel most már a lehívható költségek, Uniós forrásoknak a 
60%-át tulajdonképpen gazdaságfejlesztésre lehet fordítani, ezért azt gondolom, hogy nagyon 
fontos az a szegmense ezeknek, a programoknak, hogy képzéseket folytatunk és ezek a 
képzések leginkább felnőttképzésekről, szólnak. És az a nagyon fontos, hogy azok a 
munkanélküli emberek, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban résztvevő emberek 
ismét a munka világába térjenek vissza. Én azt gondolom, hogy, mint már mondtam egy 
pontos tervezői munka része az, hogy ez a program létrejött Bakson. Mondhatom azt a 
munkatársaim nevében, akik tevékenyen részt vettek ennek a programnak a megalkotásában, 
hogy reméljük, hogy ez nem ért véget, hiszen most a TIOP-ba vagyunk benne, illetve a TIOP 
követte a TÁMOP-ot és reméljük, hogy a TIOP-nak is lesz folytatása, hiszen halottunk már 
olyan híreket, információkat, hogy talán a gyermekszegénységi programot újra fel elevenítik, 
és ki fogják írni. Szerintem büszkék lehetünk erre a programra, nagyon sok ember jön a 
képzésekre, nagyon sokan veszik igénybe a háznak a szolgáltatását, sőt még olyanok is akik 
aktív dolgozok és mondjuk csak azért keresik fel a házat, mert internet szolgáltatásra van 
igényük, tényleg sokrétű és szerte ágazó a háznak a működése és nagyon reméljük, hogy még 
sokáig tudjuk működtetni. Én tisztelettel köszönöm Anikó munkáját, hogy vezeti a házat, és 
megragadva az alkalmat, ha már Anikó is köszönetet mondott mindenkinek, én is szeretnék 
köszönetet mondani mindazoknak, akik ebbe a programba tevékenyen részt vettek. Ha nincs 
más egyéb hozzászólás a képviselő társaim részéről, akkor én elfogadásra javaslom.   

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
83/2015.( VI.26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a 
Csillagház 2014. évi tevékenységéről készített beszámolóját, melyet a 
szóbeli kiegészítéssel elfogad.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Cimberné Maszlag Anikó intézményvezető 
4) Irattár 
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III. napirendi pont:  

Előterjesztések 
 

Búza Zsolt polgármester: Az esélyegyenlőségi programot tárgyalja meg először a képviselő-
testület. Orsi mondanál erről 2 mondatot? 

Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: 2013-ban került elfogadásra a Baks 
Község Esélyegyenlőségi programja, 2 évente felül kell, vizsgálunk. Ez a felülvizsgálat most 
megtörtént, kiküldtük a képviselőknek az anyagot. Annyi változás történt, hogy a kollegák 
voltak Hajdúszoboszlón, egy továbbképzésen ahol is azt az információt kapták, hogy csak 
arra lehet majd a későbbiek folyamán pályázni, ami ebben a HEP-be benne van, úgyhogy a 
tegnapi nappal gyorsan kiegészítettük még az írásos anyagot a tervezett pályázatainkkal. Ami 
kiegészítésre került az eredetileg kiadott anyaghoz képest, hogy belekerült az ÖNO felújítása, 
közoktatási intézmények eredményei javítása érdekében a „Tanoda program”, illetve a 
településen a táborok szervezése minden évben. Munkahely teremtés érdekében a Szociális 
Szövetkezet létrehozása és működtetése, illetőleg a „Kiskert program” elindítása. Emellett 
szerepel a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft. fejlesztése, foglalkoztatottak számának 
növelése, és egy módszertani központ létrehozása a Baksi integrációs modell jó gyakorlatának 
átadása érdekében. Ennyivel szerettük volna kiegészíteni, a későbbiekben is lehet a HEP-et 
módosítani, ha olyan pályázatot írnak ki, amely nem szerepel benne, de mi szeretnénk, hogy 
benne legyen és pályázhassunk rá, csak ez minden alakommal képviselő-testületi ülés 
összehívását, ismertetését, elfogadását vonja maga után.  
Egyébként 2 évvel ezelőtt bevállalt intézkedéseinknek nagy részét tudtuk teljesíteni a 
TÁMOP pályázatunk, TIOP pályázatunk vagy az iskolai pályázata révén illetve a téli 
közfoglalkoztatással meg egyéb oktatási pályázatokkal. Ennyivel egészíteném ki. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Orsi. Tulajdonképpen, ha nagyon le akarom 
egyszerűsíteni, akkor arról szól a dolog, hogyha van valakinek ilyen helyi esélyegyenlőségi 
terve, akkor az pályázhat arra, ami a helyi esélyegyenlőségi tervbe benne van. A pályázatok 
előírják, hogy legyen helyi esélyegyenlőségi terve az Önkormányzatnak, illetve a képviselő-
testületnek.  
Szerintem biztos lesz még olyan a közeljövőben, hogy össze fogunk ülni azért, hogy a helyi 
esélyegyenlőségi tervet módosítsuk, illetve kibővítsük és egyebek. Van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs akkor én tisztelettel, kérem a képviselő-
testületet, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
84/2015.( VI.26.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a „Baks Község Helyi 
Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és elfogadja a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, az előterjesztésben foglaltak alapján.  

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztrációs teendők 
ellátására, a módosított HEP aláírására és benyújtására a TKKI felé.  
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Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Gazdálkodási Csoport  
4) Polyák Terézia a HEP felülvizsgálatáért felelős munkatárs 
5) Harangozóné Pálnok Orsolya esélyegyenlőségi referens, a 

HEP készítője 
6) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az egy SZMSZ módosítás lenne, 
mégpedig szintén egy pályázat által vállalt kötelezettségnek teszünk eleget az SZMSZ 
módosításával. 

Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens: Ugyanis a belterületi csapadékvíz 
elvezetés pályázatunkhoz horizontális vállalásként az Önkormányzat bevállalta azt, hogy 
rugalmas munkaidő bevezetését fogja kezdeményezni, amit korábban a képviselő-testület már 
meg is tett csak közben itt a törvényességi ellenőrzés kapcsán módosításra került az SZMSZ 
és ez kimaradt belőle és ezt rajtunk számon fogják kérni. Tehát újra megkérjük a képviselő-
testületet, hogy építse be az Önkormányzat SZMSZ-be a Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselők esetében a rugalmas munkaidő, amely a következőképpen alakul: 7:30-tól 8 
óráig van rugalmas munkaidő mindennap, illetve 15:30-tól 16 óráig, és a kettő közötti idő 
pedig törzsidőként itt töltendő a Polgármesteri Hivatalban. Tehát ennyi változás lenne az 
SZMSZ-ben.  

 

1. § 
 
A R 35.§ helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 
 

35. § 
(1) A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Baksi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel, 

az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
(2)  A Képviselő-testület a Baksi Polgármesteri Hivatal munkarendjét, valamint 

ügyfélfogadási rendjét a jegyző javaslata és a polgármester előterjesztése alapján az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
a)  A Baksi Polgármesteri Hivatalban a heti munkaidő 40 óra. A munkaidő 

megszakításával a köztisztviselő számára a munkaidőn belül naponta 30 perc 
munkaközi szünetet kell biztosítani. Az általános munkarend szerint a napi munkaidő 
hétfőtől csütörtökig 7,30 órától 16,00 óráig, pénteken 7,30 órától 13,30 óráig tart. 

b) A fenntartó önkormányzat a hivatal munkarendjében törzsidőt határoz meg, amely 
szerint rugalmasan szervezhető a munkavállaló részéről a hivatalban eltöltendő és a 
törvény által előírt munkaidő különbség. 
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A hivatalban eltöltendő törzsidő a beosztott köztisztviselők esetében: 
hétfőn:8.00 – 15.30 óráig 
kedden: 8.00 – 15.30 óráig 
szerdán: 8.00 – 15.30 óráig 
csütörtökön: 8.00 – 15.30 óráig 
pénteken: 8.00 – 12.00 óráig 

 
c) Ügyfélfogadást az alábbiak szerint kell tartani: 

Hétfő, Szerda: 8,00 órától 12,00 óráig és 13,00 órától 15.30 óráig 
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Péntek: 8,00 órától 12.00 óráig 

 
 

2.§ 
 

(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokás módon gondoskodik. 
(2) A rendelet 2015.07.01. napján lép hatályba. 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen Orsi. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Annyit 
szeretnék mondani, hogy a horizontális vállalásokkal plusz pontokat lehet kapni és az egyik 
momentuma és egyik eleme az, az volt, hogy rugalmas időt vezet be a Polgármesteri Hivatal, 
és ezért kaptunk plusz pontot, viszont ezt valahol rögzíteni is kell. A lényeg az, hogy most itt 
vagyunk és, hogy most ezzel a módosítással azt gondolom, hogy ez is rendbe van téve. Ennyit 
kiegészítésképpen. Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor én tisztelettel 
megkérem a tisztelt képviselő társaimat, aki egyetért a módosítással, az kérem 
kézfelemeléssel, jelezze.   

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015.(VI.26.) önkormányzati 
rendelete a 7/2015.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a képviselő-testület és 

szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
(lásd mellékletek között) 

 

Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés egy pályázattal kapcsolatos, mégpedig a 
KEOP-os pályázatunkkal kapcsolatos, amelyet még a közmeghallgatáson vitattunk meg. Ez a 
pályázatot már megnyertük, el is kezdenénk készíteni csak itt az A-B-C variálásokba, amivel 
kapcsolatban régebben is vitatkoztunk sokat, összekevertük a C-t és a B-t, tehát hiába 
fogadtuk el a C-t vagy az A-t, nem az, az érték párosult hozzá, tehát tulajdonképpen itt 
adminisztrációs hiba történt. És most ezt az adminisztrációs hibát kellene korrigálnunk úgy, 
hogy módosítanunk kell az önerőnek az összegét.  

 



8 

Határozati javaslat:  

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0290 azonosítószámú pályázat kapcsán döntést úgy módosítja a 
képviselő-testület, hogy az önerő: 6.222.879 Ft-ra módosul és ez a 2015. évi költségvetése 
terhére kell biztosítani.   

 

Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés? Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

85/2015.( VI.26.)    határozat 

A Képviselő-testület az Irányító Hatóság támogatói döntése 
alapján megítélt 19 657 568,- Ft összegű támogatást kiegészíti a 
pályázat megvalósításához szükséges, eredeti pályázati 
költségvetésben szereplő összegre és 6.222.879 Ft-ot a 2015. évi 
költségvetése terhére biztosít.  

 
 Határidő: 2015. június  

Felelős: Búza Zsolt polgármester   
 

Erről értesítést kapnak: 

1.)Búza Zsolt polgármester 
2.)Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3.)Harangozóné Pálnok Orsolya 
4.)Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még egyéb 
nyilvánosságot érintő kérdés, észrevétel, kiegészíteni való?  
 
Csépe István képviselő: Köszönöm az igazgatónőnek ballagási meghívót. 
 
Búza Zsolt polgármester: Ha nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést a képviselő 
társaimnak és a megjelenteknek. Az ülést bezárom. 
 
 
 
 
  K.m.f.  

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


