JEGYZŐKÖNYV
A Baktüttös Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. április 5-én 18 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Béres László polgármester, Sipos Zoltánné
alpolgármester, Fitos Veronika, Révész Zsolt képviselők, Császár László jegyző
megbízásából Pappné Varga Angéla aljegyző
Az ülés helye: Faluház, Baktüttös, Rákóczi utca 113.
Béres László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja a testület
határozatképességét, majd javaslatot tesz a napirendi pontokra, amit a testület a kiadottak
szerint fogadott el.
Az ülés napirendi pontjai:
1./A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének
fenntartásáról./ rendelet alkotása/
előadó:

Béres László polgármester

2./Baktüttös Községi Önkormányzat SZMSZ-nek módosítása/ Rendelet
módosítás/
előadó: polgármester
3./Egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételének szabályairól rendelet
alkotás előadó: Pappné Varga Angéla aljegyző
4./Aktuális ügyek
1./A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének
fenntartásáról /rendelet alkotása/
előadó:

Béres László polgármester

Béres László polgármester tájékoztatást nyújt a tölgyfa védetté nyilvánításával
kapcsolatos újabb megkeresésről.
Felolvassa a Zala megyei Kormánymegbízott Asszony ZAB/030/00095-6/2017 levelét,
amelyben javaslatot tett a Baktüttös külterületén lévő tölgyfa védetté nyilvánítására.
Ezt követően szóban is elmondja összefoglalóját, amelyet a védetté nyilvánítással
kapcsolatban eddig tapasztalt.
Pappné Varga Angéla aljegyző: Egyetért a Kormány megbízott Asszony javaslatával, kéri
a testületet, hogy a tölgyfa védelembe vételét támogassa és az előterjesztésben foglalt
rendeletet, amelyet Császár László jegyző úr előkészített fogadja el.
A testület nemtetszésének adott hangot. Ismét elmondják, hogy a fa védelme sokkal
jobban megvalósul, ha nem kerül rendeletileg védelembe. A jelenlegi tulajdonos eddig is és
ezentúl is megteszi a fa védelmével kapcsolatos feladatokat.
Béres László kéri a testületet, hogy az általa elmondottak figyelembevételével hozzák meg
a döntésüket.

Fitos Veronika: Kéri, hogy a határozathozatal során kerüljön a jegyzőkönyvbe az is, hogy a
testület a józan ítélőképességének birtokában hozza meg a döntését.
A testület józan

ítélőképességének

birtokában 4 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

12./2017. (IV.5.) Képviselő testületi HATÁR 0 Z A T
A Baktüttös községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Zsarnovszki
Károly budapesti
lakos a Baktüttös külterületén található öreg tölgyfa védetté nyilvánítására irányuló
kérelmét nem támogatja.
Döntés indoka a következő:A tölgy Baktüttös település közigazgatási területén van a település
belterületi határtól 1, 7 km-re, légvonalbeli távolságra. A fa megközelíthetősége Baktüttös településről
csak részben, mezei úton, erdőn-réten és szántóterületeken keresztül lehetséges. Ezen területeken
intenzív mezőgazdasági termelés folyik. A termeléssel együtt jár és nélkülözhetetlen a
tenyészidőszaktól függően gyomirtó, gombaölő és rovarirtó szerek használata. Ezen szerek I.
kategóriás szerek, melyek mind munkaegészségügyi, mind élelmezés egészségügyi várakozási idővel
rendelkeznek. Felhasználásuk a fonológiai állapottól függően a teljes tenyészidőszakon át tart. Terület
másik sajátossága, hogy a lakott területtől- mivel távolabb van- intenzív vadgazdálkodás folyik,
melyből adódóan szükséges a kultúrák vadtól való megóvása vadhálóval vagy villanypásztorral.
Jelenleg is a területek dupla villanypásztorral védettek. Nevezett tölgyfa két irányból közelíthető meg,
Északról Bak irányából a vasúti töltésen, Délről Tófej irányából szintén a vasúti töltésen, mely nem a
gyalogos közlekedés útvonala, a kérelmező is ezt az útvonalat használja.
Megállapítottuk, hogy a terület és a tölgyfa családi tulajdonban van. A tulajdonosok mind elisme11
agrárszakemberek. A tulajdonos méltányolja a kérelmező természet iránti elhívatottságát, a
természetért való tenni akarást. Egyeté11 a tölgyfa fennmaradásával, de nem tartja indokoltnak a
tölgyfa helyi védelem alá helyezését, mivel a fa környezetét és a fa lombkorona egészségvédő
alakítását is ő végzi ill. végezteti szakemberrel. A tölgyfa egészségi állapota jelenleg is beavatkozást
igényel, több ága korhadt, az ágak letörése bármikor bekövetkezhet. A tulajdonos egyeté11ésével akkor
tesszük a legtöbbet, ha hagyjuk a tölgyfa 200 éves nyugalmát tovább élni háborítatlanul, akkor
biztosítjuk leginkább az ott élő rovarok és odúlakok nyugalmát.
Mivel Baktüttös település a tölgyfa megközelítését, bemutatását bemutató vagy turisztikai útvonallal
nem tudja biztosítani, így teljes mértékben osztja a tulajdonos álláspontját, hogy a tölgyfa megmarad,
de helyi védelem nélkül, még akkor is, hogy érvényes vágási engedély van a területre.
Utasítják a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Béres László polgármester
Pappné Varga Angéla aljegyző

2.1 Baktüttös Községi Önkormánvzat SZMSZ-nek módosítása
Béres László polgármester tájékoztatja a testületet a módosítás szükségességéről.
Kéri a testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével fogadják el Baktüttös község
SZMSZ -ének módosítását.
A testület 4 igen szavazattal megalkotta a
412017. (JV.19.) Baktüttös Község Önkormányzata Képviselőtestületének
rendeletét az Önkormányzat SZMSZ- rőt szóló 112015(/1.1 O.)önkormányzati
rendeletének módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A testület utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző
3./ Az egyes közswlgáltatások igénybevételének szabályairól rendelet alkotás.
Pappné Varga Angéla :Tájékoztatja a testületet arról, hogy az önkormányzatnak módosítani
kell egyes közszolgáltatások igénybevételének szabályairól rendeletet. Javasolja, hogy mivel
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sok változást kell eszközölni a régi rendeleten, javasolja, hogy új rendelet kerüljön
elfogadásra
Béres László kéri a testületet, hogy az elhangzottak figyelembevételével fogadják el
Baktüttös község egyes közszolgáltatások igénybevételének szabályairól szóló
rendeletét:
A testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:
512017.(JV.19.) Baktüttös Község Önkormányzata rendeletét a települési
hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról:
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A testület utasítja az aljegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjék.
Felelős: Pappné Varga Angéla aljegyző

4.1Aktuális ügyek:
Béres László tájékoztatja a testületet, hogy az ároktisztítás a Rákóczi utca egyik oldalán
megtörtént. Meg vannak elégedve a munka minőségével. Egyetlen lakó reklamált, hogy
eltűnt a hídja, de utánanéztek, nyoma nem volt a híd gyűrűknek a kitermelt földben.
A Települési Arculati Kézikönyv elkészítéséről kapcsolatba léptek egy tervezővel.
Az ezzel kapcsolatos értekezleten elhangzottak szerint ígértek rá központi
támogatást,amelyet meg kellene várni, hiszen erre a célra nincs az önkormányzatnak
szabad forrása. A költségvetésben a kapott pénzek „pántlikázottak", csak arra acélra lehet
elkölteni, amire adják.
Energiahatékonysági tervet is le kellet adni március 31-ig.
Ezt az aljegyző asszony készítette el, ha kell módosítani, akkor majd módosítjuk.
Fitos Veronika: Tájékoztat, hogy a véradás április 21-én lesz.
A Falunap július 15-én kerül megtartásra.

Miután több kérdés, felvetés nem volt. Béres László polgármester az ülést 19 óra 20
perckor bezárta.
K.m.f.
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