
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2012. december 19. 
napján megtartott nyilvános, soros üléséről 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Lajkó Norbert jegyző 
Dobos Péter külsős alpolgármester 

Meghívottak: 

 Pinjung Emilné óvodavezető 
 Kovács Krisztián ÖNO vezető 
 Somogyiné Utasy Ibolya iskolaigazgató 

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 elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

299/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalási alapul 
elfogadja. 

1.) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről, eseményekről. 
Ea.: Búza Zsolt 

 
2.)  A képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének 

meghatározása 
 

3.)  Előterjesztések 
 



4.)  Bejelentések, interpellációk 
 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

 

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Lépné Soós 
Anita képviselő és Kovács Gábor képviselő személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

300/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita képviselőt és Kovács Gábor képviselőt jegyzőkönyv –
hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita képviselő 
4) Kovács Gábor képviselő 

 

I. Napirendi Pont: 

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Ea.: Búza Zsolt 
 
Búza Zsolt: Az írásos anyaggal kapcsolatban van-e valami kérdés, észrevétel? 
Szeretném azzal kiegészíteni, hogy a Non-Profit kft. alapítása megtörtént. 
Természetesen erről később az újság hasábjain és a közmeghallgatáson szeretnék 
beszámolni, a 9 személyes autóbusz megrendelése folyamatban van. Különböző 
bankoktól kértünk a hitelkonstrukcióra vonatkozó ajánlatokat és úgy néz ki, hogy 
ez is rendben lesz. Valószínűleg a két ünnep között, vagy a jövő év elején egy 9 
személyes busszal gazdagodik településünk, amit természetesen a Komplex-telep 
programból fogunk teljes mértékben finanszírozni. 



Elfogadásra javaslom a napirendi pontot. 

 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

301/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő - testülete 
Búza Zsolt polgármesternek a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 

 

II. Napirendi Pont: 

A képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének meghatározása 

 

Búza Zsolt: Bizonyára mindenki látja, hogy áprilisra, májusra nincs testületi-ülés, 
de ez nem azt jelenti, hogy nem fogunk összeülni. Még annyit szeretnék elmondani, 
hogy június 26-án a 8-as napirendi pont előadója nem Dr. Frank Antal lesz, hanem 
Szitár Ferenc alezredes. Van-e a munkatervvel kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

Elfogadásra javaslom a napirendi pontot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

302/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
képviselő- testület 2013. I. félévi munkatervét az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Irattár 



 

Búza Zsolt: Térjünk rá az előterjesztésekre. Az ERFE Bt. étkezési térítési díj 
emelési kérelme. Tisztelt képviselő-testület, a táblázatot megkapták, amelyben le 
van részletesen írva minden, összehasonlításképpen a régi és az új 
nyersanyagnorma. A 2011-es és 2012-es évben nem történt áremelés. Van-e ezzel 
kapcsolatban vélemény? Szeretném hozzátenni, hogy nem jelentős áremelésről van 
szó, és azt, hogy nemcsak az önkormányzat, hanem bármelyik civil szervezet 
fordulhat az ERFE Bt.-hez és mindig támogat mindenkit.  Én elfogadásra javaslom 
az ERFE Bt. által beadott kérelmet. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

303/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete az 
ERFE Bt. Képviselője által a 2013. évi étkezési 
térítési díjak emelésére irányuló elterjesztését a 
mellékelt tartalommal elfogadja.  

Felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert, hogy a 
2013. évi költségvetés tervezésekor az étkezési 
térítési díjak az elfogadott térítési díjak alapján 
kerüljenek meghatározásra. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: 2013. február 15. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. ERFE Bt. Székhelyén 
4. Irattár 

 

Búza Zsolt: Az előző testületi ülésen Mihályné Tóth Margit képviselő kért egy 
részletes beszámolót a Mezőgazdasági START Munkaprogrammal kapcsolatosan. 
A táblázat részletesen tartalmazza a kimutatásokat. A bevétel 375.953 Ft, efölött 
még adományban részesült több mint 100 rászoruló család és valamennyi 
intézmény dolgozója is. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

Mihályné Tóth Margit: Nincs, én csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyi bevétel 
származott belőle, de itt 259.353 Ft van. 



Búza Zsolt: Nem annyi, hanem 375.953,- Ft pontosan. Vagy a tiéden más 
szerepel? 
 
Mihályné Tóth Margit: Hát én nem tudom, lehet, hogy én nem jól néztem, de 
nekem itt az van, hogy összes bevétel 259.353,- Ft. 
 
Búza Zsolt: Igen, csak ennek a táblázatnak van még másik oldala is. Tehát ha erről 
az excel táblázatról beszélünk, akkor ennek van első, második és harmadik 
táblázata, azaz első, második és harmadik fül a képernyő alján. És ha megnézzük az 
összesítőt, akkor ez 375.953 Ft. Én külön szeretném megköszönni azoknak a 
közmunkásoknak, akik ebben a programban részt vettek, külön szeretném 
megköszönni a közmunkások vezetőjének Huszkáné Zsemberi Évának, aki a 
munkavezetésért és az adminisztrációért felelős, de tevékenyen részt vett a 
munkavégzésben is. Nagyon sajnálom azt a 3-4 munkavállalót, akik úgy gondolták, 
hogy a program felénél kiszállnak, ők nem látták értelmét a programnak. Azóta 
akik kicserélődtek, többször megkerestek, hogy ugye lehet ezt a programot 
folytatni és ugye a továbbiakban is alkalmazásra fognak kerülni. Ők nagyon 
szívesen vesznek részt a programban és nagyon szeretnének továbbra is dolgozni. 
Szeretném megköszönni azoknak a munkatársaimnak, akik az értékesítésben és a 
szállításban vettek részt. Elsősorban a Jegyző Úrnak, mert az ő kapcsolatait 
használtuk ki az értékesítés folyamán, Herpai Mihálynak a szállításban nyújtott 
segítségéért. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
Mihályné Tóth Margit: Esetleg annyi, hogy mennyi költsége van ennek? Ezt ki 
lehet mutatni az önkormányzati tevékenységben, vagy a pályázatban van benne? 
 
Dr. Lajkó Norbert: A pályázatban van benne. 
 
Mihályné Tóth Margit: A magam megnyugtatása miatt kérdezem, mint kertész, 
hogy mennyi haszonnal vagy ráfizetéssel lehet ezt csinálni? 

Búza Zsolt: Hát akkor, mint kertész szerinted haszonnal vagy ráfizetéssel lehet? 

Mihályné Tóth Margit: Hát én nem tudom. Akkor azt kérdezem, hogy mennyi 
volt a kiadás? 

Búza Zsolt: Mi most csináljuk ezt először, ha van tapasztalatod, akkor azt 
nyugodtan mondd el nekünk. 

Mihályné Tóth Margit: Azt mindig a piac dönti el, hogy van-e ráfizetés. 

Dr. Lajkó Norbert: A dologi költséget, azt nem tudom mondani, mert a 
gépbeszerzésektől kezdve minden benne van, ugye ezt egy évre vetítve nem lehet 
meghatározni csak úgy, ha a pályázat minden egyes elemét ismeri az ember, hiszen 



tervezve lett vegyszerekre, gépbeszerzésre, gépi munkára. Úgy nem modelleztük az 
egész START Munkaprogramot, hogy ha nem vettünk volna traktort és hozzá 
munkaeszközöket, akkor mennyit adott volna. Ezt így nem tudjuk megmondani, 
mert komplex program volt és a legfontosabb az, hogy nem elsősorban a termék 
értékesítése volt a programnak a vezérszála, hanem a foglalkoztatás. Számtalan 
családnak tudtunk zöldséget adni és a felesleget értékesítettük. Ismerve azt, hogy 
mekkora területen gazdálkodtunk, példaértékű, amit sikerült elérnünk. Szűk 1 
hektáros területről 376.000 Ft bevételünk lett úgy, hogy ennek az egy harmada 
szociális célokra lett szétosztva.  

Búza Zsolt: Szeretnék egy kicsit helyesbíteni, a fő célja a programnak az volt, 
hogy a közétkeztetésben tudjunk biztosítani alapanyagot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

304/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
Mezőgazdasági START Munkaprogram 2012. évi 
végrehajtásáról szóló polgármesteri és jegyzői 
beszámolót a mellékletben csatolt adattartalommal 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Gazdálkodási Csoport (Ormándiné Kócsó Anikó) 
4. Irattár 

 

Búza Zsolt: Nagyon nagy problémát jelent a bérlakásokban levő kazánoknak a 
műszaki állapota, az elavultsága. A kazánokat rendszeresen kell javítani, az egyik 
kazán már javíthatatlan, ezt le is kellett szerelni. A feltöltés után mérlegeltük annak 
a lehetőségét, hogy új kazánokat szereltessünk be. Növelnénk a hatásfokot, ez a 
bérlőknek is jobb lenne, hiszen kevesebbet kellene fizetniük az elfogyasztott gáz 
után. Ha a képviselő-testület támogatja a hét kazánnak a cseréjét, akkor a régi 
kazánokat értékesítésre szánnánk, vagy pedig a cégnek alkatrészként tudnánk 
eladni. A kazánok leszerelése után a képviselő-testület mérlegelné, hogy melyik 
nekünk a kedvezőbb. Az árajánlat egy komplett árajánlat, tudjuk, ha a Dégázról van 
szó, és egy csavar érintkezik a rendszerrel, akkor oda már tervdokumentáció 
szükséges. Ebben az esetben a cég minden tervdokumentációt és egyeztetést 
átvállal. Tulajdonképpen ők a régi kazánt egy új, modern kazánra cserélik a 
törvényi és jogszabályi előírásoknak megfelelően. 



Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

305/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Thermo Szerviz Kft. 6721 Szeged, 
Brüsszeli krt. 8. ajánlatát az önkormányzati 
tulajdonú szociális bérlakások kazáncseréjének 
kivitelezésére, és úgy határozott, hogy a III. 
Műszaki tartalom (Kéményes Kazán) változatot 
elfogadja és szerződést köt annak kivitelezésére.  

Felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert a 
szerződés aláírására és a szükséges összegnek az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében való 
tervezésére. 

Határidő: azonnali 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4. Thermo Szerviz Kft.6721Szeged, Brüsszeli krt. 8. 
5. Irattár 
 

Búza Zsolt: A következő előterjesztés a hulladékszállítási díjjavaslat elutasítása. 

Dr. Lajkó Norbert: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 
újraszabályozta a hulladékszállítást, és 2013. január 1-jétől miniszteri rendeletben 
lesz szabályozva a közszolgáltatási díjnak az összege, illetve ennek emelési 
mértéke. 2012. évben még lett volna lehetősége az önkormányzatoknak, hogy 
ehhez a díjhoz hozzányúljanak. A szolgáltatást ellátó cég meg is tett ennek 
érdekében mindent, hiszen már októberben előterjesztette a jövő évi díjemelését. 
Vélelmezhetően ők már tudták, hogy a jövő évben hogyan változik a szabályozás 
és a törvénytervezetet már ismerték. Polgármester Úrral ezt egyeztettük, és azért 
nem hoztuk be a testület elé a javaslatot, mert az emelés egyértelműen a lakosság 
dupla sarcát jelentette volna, hiszen amennyiben a testület döntött volna arról, hogy 
2012-ben emeli a díjat és a rendeletet hatályba lépteti, akkor az az emelés is 
realizálódik, azon túl, hogy 2013. január 1-jétől 4,2%-os emelést tervez a kormány 



ebben a szektorban. Így viszont, hogy nem lett emelés, 2013. január 1-jétől az 
önkormányzat szilárdhulladék közszolgáltatási díjára csak a 4,2%-os emelés 
vonatkozik. Majd a hulladék rendeletet kell komplexen felülvizsgálni, nem csak a 
díjat meghatározó részét, mert kikerül belőle a folyékony hulladékszállítás, az a 
vízgazdálkodási törvény részét képezi. Teljesen más eljárás menete lesz, nem 
lesznek végrehajtási rendelkezések, hanem a törvény egy jogszabályban állapítja 
meg a díjtételeket. A szilárd hulladékszállítással nincs teendője az 
önkormányzatnak, majd a rendeletet kell hatályon kívül helyeznie és aktualizálnia.  

Búza Zsolt: A soros testületi ülésre csak azért nem lett előterjesztve, hogy a 
lakosság érdekeit szem előtt tartsuk, mivel két áremelést értük volna ezzel el. 

Dr. Lajkó Norbert: Az eljárás jogi része, hogy 2013. januárjától NAV által 
behajtható köztarozás lesz, nem pedig a helyi önkormányzat adóhatósági 
hatáskörébe tartozik. 

Búza Zsolt: Elfogadásra javaslom az előterjesztést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

306/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-
testülete a Szegedi Környezetgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó 
hulladékszállítási díjjavaslatát – a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény 2013. 
január elsejétől hatályos rendelkezésére 
tekintettel - elutasítja. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert 

Határidő: Azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit 

Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 
4. Irattár 
 

Búza Zsolt: A következő előterjesztés a kéményseprő ipari közszolgáltatási díj 
megállapítása. Ha a kéményseprők bármelyik családi házhoz kimennek ezért a 22 
Ft-tal több szolgáltatási díjért, akkor nyugodtan tud aludni bárki, hiszen szakember 
átvizsgálja, kitisztítja, felülvizsgálja a kéményt. Az írásos anyaggal kapcsolatban 



van-e valami kérdés? 

Mihályné Tóth Margit: Szerintem erre ugyanaz vonatkozik, ami a 
hulladékgazdálkodási díjra, hiszen ha most felemeljük, akkor az állam január 1-jén 
majd központilag is felemeli. Ha most felemeljük, akkor majd az emelésre fogják a 
4%-ot rátenni. 

Búza Zsolt: Hol van ez benne? 

Mihályné Tóth Margit: „ A 2013. évre vonatkozó díjakat most még van lehetőség, 
hogy az önkormányzat határozza meg.”  

Dr. Lajkó Norbert: A kéményseprő ipari közszolgáltatásnál két lehetősége volt az 
önkormányzatnak. Az egyik az, hogy a megyeszékhely megyei jogú város 
önkormányzatának szervezésébe adja a kéményseprő ipari közszolgáltatás díjának 
megállapítását, magyarul Szegedi Közgyűlés állapítja meg. A másik pedig, hogy az 
önkormányzat saját hatáskörében állapítja meg a díjtételeket. Ésszerűbb az, hogy 
továbbra is Baks Községi Önkormányzat állapítsa meg az illetékességi területére a 
közszolgáltatás díját. Itt nem tudok olyan jogszabályról, mint a szilárd 
hulladékszállításnál, hogy kétszer kell fizetni, mert a törvény, amit ismertettem az 
előbb a szilárd hulladéknál, az kizárólag csak arról rendelkezik. 

Mihályné Tóth Margit: Nem kétszer emelés, hanem ha most felemeljük, akkor 
januárban az emeltet fogják felemelni 4,2%-kal. 

Kovács Gábor: De az a 4,2% a szemétszállításra vonatkozik, a kéményseprésre 
nem. 

Dr. Lajkó Norbert: Úgy gondolom, hogy ennél kedvezőbb úgy sem lesz 
megállapítva, hiszen ha csak a szektornak az infláció mértékével számolok, ami 
általában ilyen 4 és 6% között van a Szegedi Kéményseprő-ipari Szolgáltató 4%-os 
emelést javasol. Valamennyi emelés biztosan lesz, de ennél többet kizártnak tartok. 

Búza Zsolt: Elfogadásra javaslom az előterjesztést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének 
18/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 

A kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2013. évi díjainak megállapításáról 
(a rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) 

 
Búza Zsolt: Tóth Zoltánné azzal a kérelemmel fordult hozzánk, hogy megválthassa 
a szolgálati kerékpárját, mivel most jelen pillanatban is felmentési idejét tölti a 
Gondozási Központ közalkalmazottjaként. Szeretné, hogy az önkormányzat a 
tulajdonába adja a kerékpárt. Krisztián, szeretném megkérdezni, hogy leltárban van 



ez a kerékpár? 

Kovács Krisztián: Természetesen, igen. 

Búza Zsolt: Hogy volt ez régebben, aki nyugdíjba ment az ÖNO-ból az megkapta 
a kerékpárt? Azok nem voltak leltárba? 

Kovács Krisztián: Tapasztaltam azt, hogy leltár nem igazán volt régen az 
intézményben található tárgyakról. Mivel a fenntartó felé mindenképpen szükséges 
elszámolni ezzel, ezért évente egy leltár most már mindig van. Megkeresett engem 
a kérelmező ezzel, és mondta, hogy régebben ez így működött, hogy aki nyugdíjba 
ment az megkapta a biciklit. 

Dr. Lajkó Norbert: Mikor volt az utolsó ilyen eset? Vagy ki volt az utolsó ilyen 
eset? 

Kovács Krisztián: Tavaly. Én úgy gondolom, hogy a leltár szabályzatunk 
rendelkezik arról, hogy egy kerékpárt valaki megváltson egy bizonyos idő után, a 
kihordási ideje után. Másrészt viszont a kérelmező még állományban van, ezért ez 
a kérdés nem is aktuális. 

Búza Zsolt: Krisztián, ha ez a bicikli az ő tulajdonába kerül, ha elviszi magával, 
akkor lesz elég bicikli? 

Kovács Krisztián: Igen, ha vásárolunk egy újat. 

Mihályné Tóth Margit: Mennyi ennek a biciklinek a leltári értéke? 

Kovács Krisztián: Ezek a kerékpárok már elég rossz állapotban vannak. 

Búza Zsolt: Ha ilyen rossz állapotban vannak a kerékpárok, akkor miért szeretné 
megvásárolni? Az önkormányzat anyagi helyzete nem teszi lehetővé, hogy új 
kerékpárokat vásároljunk. 

Dr. Lajkó Norbert: Attól függetlenül, hogy egy tárgyi eszköznek mennyi a könyv 
szerinti értéke, és az amortizációja, még van egy piaci értéke, amennyiért 
értékesíteni lehet. 

Mihályné Tóth Margit: Szerintem nem ingyen kéri a biciklit. 

Dr. Lajkó Norbert: Akkor pedig meg kell határozni, hogy mennyi az értéke. 

Kovács Krisztián: Véleményem szerint, amíg ő állományban van és a felmentési 
idejét tölti, addig ez a kérdés nem is aktuális. 

Búza Zsolt: Meddig lesz állományban? 



Kovács Krisztián: Jövő év június. 

Búza Zsolt: Ezt a kerékpárt most valaki használja? 

Kovács Krisztián: Igen, jelenleg egy helyettesítő közmunkás használja. 

Búza Zsolt: Mivel jelenleg van egy munkavállaló, aki ezzel dolgozik, nem tudjuk 
támogatni a kérelmet. 

A képviselő–testület 6 nem 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

307/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 
helyi Gondozási Központ közalkalmazottja, Tóth 
Zoltánné munkavállaló szolgálati kerékpár 
megváltása iránti kérelmét – az intézmény 
rendelkezésére álló kerékpárok csekély darabszáma 
és azok maximális kihasználtsága miatt – elutasítja. 

 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Tóth Zoltánné 6768 Baks, Kossuth u. 

37. 
4. Gondozási Központ Kovács Krisztián 

intézményvezető 
5. Irattár 

 

Búza Zsolt: Következő előterjesztés a nyilvános koncessziós pályázati felhívás 
dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére. 

Dr. Lajkó Norbert: A képviselő-testület az elmúlt soros ülésen foglalkozott azzal a 
kérdéssel, hogy mi lenne, ha a dohánytermékek koncessziós pályázatán indulna? A 
pályázat megjelent, sajnálattal kell közölnöm, hogy nem tud indulni rajta sem az 
önkormányzat, sem az általa alapított nonprofit kft., mivel kizárólag csak 
természetes személyek, illetve koncessziós gazdasági társaságok indulhatnak. Ezt 
csak tájékoztatásképpen mondtam el. 

Búza Zsolt: A következő előterjesztés a könyvtárellátási szolgáltatás. 

Dr. Lajkó Norbert: A könyvtár kérdésében változások lehetőségei kínálkoznak, 
mégpedig 2012-ben a CLII. törvénnyel fogadták el a muzeális intézményekről, 



nyilvános könyvtárhasználatról és a közművelődésről szóló törvénymódosítást. 
Ennek az a lényege, hogy 2013. januárjától a könyvtári kötelező feladatellátást 
vagy nyilvános könyvtár formájában, vagy pedig a megyei könyvtárszolgáltató 
igénybevételével, magyarul a Somogyi Könyvtáron keresztül szerződéssel vagy 
megállapodással lehet a feladat ellátásnak eleget tenni. A kérdés itt az, hogy mennyi 
pénzt kapunk erre a feladatra. A nyilvános könyvtár feladatellátás tekintetében 
normatíva van. Mi 1100 Ft/lakos normatívát kapunk és ebből kell megoldani a 
személyi juttatásokat, dologi kiadást és minden egyéb költséget. A másik a megyei 
könyvtárszolgáltatóval való megállapodás, itt más egy kicsit kötöttebb a tartalma, 
hiszen hetente legalább 20 órában és naponta 4 órában nyitva kell lenni, magyarul 
egy fél állást kell biztosítani. Ennek a finanszírozása hasonlóképpen történik, azaz 
az önkormányzat megkapja a központi normatívát, ebből a normatívából kifizeti a 
bérköltségeket, a könyvtár fenntartásának a rezsi költségét és ezen felül kap a 
Somogyi Könyvtár egy előre még nem ismert összeget, amit tulajdonképpen az 
együttműködések száma alapján határoznak majd meg. Így a Somogyi Könyvtár 
bonyolítja le a könyvbeszerzéseket. A kérdés az, hogy ez a normatíva mire elég? A 
jövő évi keretszámok ismeretében e mentén kell gondolkodni. 

Búza Zsolt: Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valami kérdés? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Olvastam az anyagba, ha a Somogyi Könyvtáron 
keresztül történik a könyvtári ellátás, akkor rajtuk keresztül történik a 
könyvvásárlás is, akkor eleve az már nekünk többe fog kerülni. Ők arra fel fogják 
számítani a maguk kis összegét. A kötelező papírmunkát én azt mondom, hogy a 
könyvtáros el tudja végezni 4 órában, ezt ne bízzuk másra. Az a kérdés, hogy ez 
amit kapunk külön van a kultúrára és külön a könyvtárra?  

Dr. Lajkó Norbert: Kultúra, könyvtár. Erre kapunk 1100 Ft/fő körüli összeget. 
Viszont annyiban van mozgástere az önkormányzatnak, ha önmaga tartja fent a 
könyvtárat, akkor mondhatjuk azt, hogy naponta 2 órát, vagy hetente 3 alkalommal 
4 órát legyen nyitva. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Én javaslom, hogy maradjon itt. 

Búza Zsolt: Egy javaslat volt, hogy maradjon helyben a könyvtár ellátási 
szolgáltatás.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

308/2012. (XI. 28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § szerinti 



kötelező feladatát 2013. január 1-jével nyilvános 
községi könyvtár fenntartásával teljesíti.  

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 
4. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5. Irattár 

 

Búza Zsolt: A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP 
pályázata, a hulladék feldolgozó üzembe különböző gépek beszerzése, 
modernizálása, korszerűsítése. Hiszen tudjuk, hogy mi is részese vagyunk az előző 
projektnek. Fogadjuk el és támogassuk a pályázatot. 

Dr. Lajkó Norbert: A megvalósulási helyszín Baksot nem érinti, hiszen nálunk 
teljes körű rekultiváció volt. Viszont az a lényeg, hogy kell a döntésünk, csak így 
tud működni a konzorcium. 

Búza Zsolt: Így van, mivel tagjai vagyunk. Elfogadásra javaslom az előterjesztést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

309/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő – testülete 
megtárgyalta a „Szegedi Regionális 
Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése KEOP-
1.1.1/B konstrukció keretében” című 
előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban 
az alábbi határozatot hozza: 

1. A Képviselő- testület támogatja a KEOP-
1.1.1/B/10-11 pályázat benyújtását. A Képviselő- 
testület jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-
Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által 
az üzemeltetési koncepció alátámasztásához 
felhasznált, illetve a Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek. A Társulás 
Tagönkormányzataként, továbbá ezúton igazolja, 



hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, 
támogatási konstrukcióban az adott projekthez, 
illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz 
részt. 

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az RMT-
ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, 
díjpolitikát, díjképzést megismerte és annak 
betartását a támogatás visszafizetésének terhe 
mellett vállalja a projekt befejezését követő öt évig. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Közreműködik: Képviselő-testület 

3. A Társulás Tagönkormányzataként az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
pályázati támogatásból megvalósuló hulladékkezelő 
rendszerelemek (építmények, eszközök, stb.) 
fenntartható üzemeltetése, pótlása és fejlesztése 
érdekében a projekt megvalósulásától (várhatóan 
2014-től) kezdődően a közszolgáltatási 
díjkalkulációjába folyamatosan beépíti a projekt 
fenntartásához szükséges díjképző elemeket, 
figyelemmel a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes 
szakmai szabályairól szóló mindenkor hatályos 
jogszabályokban foglaltakra. A jogszabályokban 
rögzített eljárások megindítására kötelezettséget 
vállal a díjkalkulációban foglalt összeg 
érvényesíthetősége érdekében. 

Felelős: Búza Zsolt 

Közreműködik: Képviselő-testület 

Határidő: pályázatban foglaltak megvalósulásától 
folyamatosan 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási 

Társulás 



4. Irattár 
 
 

Búza Zsolt: Következő előterjesztés a Kistelek és Térsége Járóbeteg Szakellátó 
Kft. kérelme. Az írásos anyagot megkapták a képviselőtársaim. Szeretném átadni a 
szót a legkompetensebb személynek ebben a témában, a Doktornőnek. 
 
Dr. Orosz Éva: Az anyagban részletesen taglalva van 3 részre bontva, ami 
tulajdonképpen a hiányok pótlására, vagy a nem kielégítő finanszírozásra utal. 
A labor részét nézve, én semmiképpen sem támogatnám, itt helyben két 
háziorvosnál van lehetőség vérvételre. A Kisteleki labor tavaly kiszervezésre került, 
tehát mi oda nem kapcsolódtunk be, onnan is Budapestre viszik a vérmintákat és 
úgy készülnek a laborok, helyben csak nagyon kevés készül el. Akkoriban mi azért 
nem csatlakoztunk, mert mi már egy másik rendszerhez tartoztunk. Ezt a részét 
ezért nem látom indokoltnak, mert nem hiszem, hogy mi olyan nagy terhet 
jelentenénk a labornak. Az ügyeleti rendszerhez annyit tudok mondani, hogy mi 
háziorvosok is hozzájárulunk a fenntartásához, amit éves szinten emelnek. Az 
ügyeleti rendszerben a hívások nagy százalékát baksi hívások teszik ki, ez ellen 
nem tudunk mit tenni, ezt el kell fogadni. Ezért plusz terhet nyilván nem fogunk 
bevállalni.  Itt is fenntartásaim vannak, mert az ügyeleti pénzek is reálisan vannak 
elosztva a környékbeli települések ügyeleti díjaihoz képest. Van egy kialakult 
szakrendelésük, ami az utóbbi években nem változott, nem került bővítésre. 
Elmondanám, ha több pénzt juttatnánk oda, a rendelési időbe akkor sem férne bele 
a mostaninál több beteg, mert a rendelési idő korlátozva van. Hiába vannak 
szakrendelések, amelyeket bővítettek, mint például a kardiológiát és az ortopédiát, 
ha egy kardiológiai szakrendelésre 4 hónapra kap a beteg előjegyzést, úgyhogy 
kénytelen vagyok Szegedre küldeni. Tehát nem tudom a baksi lakosokat 
tehermentesíteni azzal, hogy itt használjuk a szakrendelést. Én a magam nevében, 
és mint a PÜB elnöke azt javasolnám, hogy, halasszuk el ennek a döntését, mivel a 
jövő évi pénzügyi helyzetünket még nem is látjuk, és ha ezt az összeget lebontjuk, 
akkor havi 100-200 ezer Ft-ra jön ki.  
 
Dobos Péter: És ez a 450 ezer Ft, ami itt le van írva? 
 
Dr. Orosz Éva: 7 településsel számolva és lebontva hónapokra olyan 100-200 ezer 
Ft között van, amit kérnek mindenkitől. 
 
Búza Zsolt: Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés, kiegészíteni való? 
Én egy kicsit tovább mennék, minket a 3. pont nem érint, illetve, ezen a ponton 
nem szeretnénk változtatni, mert Bakson egy nagyon jól működő laboratóriumi 
ellátás működik. Ha lehet kérnem, bontsuk szét két részre a kérelmet, de ha 
elnapoljuk az sem probléma. Amiben tudunk, abban már dönthetnénk is. Szerintem 
a laboratóriumi ellátásra vonatkozó kérelmet elutasíthatjuk. Viszont a másik 



kettőben nem tudunk dönteni addig, amíg nem látjuk a jövő évi költségvetésünket. 
Statisztikát én is tudok mondani, ha százalékban kellene jellemezni a Baksról 
beérkezett ügyeleti riasztásokat, akkor a szám elég rémisztő. A riasztások egészét 
nézve tőlünk 70% érkezik be. Nem akarom elbagatelizálni, de olyanra is kihívják 
az ügyeletet, hogy fáj a feje vagy pelenkát kellene cserélni, úgyhogy itt a fejekben 
kellene először rendet rakni. Persze nem vonja kétségbe senki, hogy az ügyeleti 
rendszernek van létjogosultsága, mert ha egy riasztással egy életet meg lehet 
menteni, akkor az pénzben nem mérhető. Én is azt gondolom, hogy várjuk meg a 
költségvetést, és akkor térjünk vissza rá. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

310/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. (6760 
Kistelek, Kossuth u. 19.) 2013. évi pótlólagos 
támogatási igénye tárgyában előterjesztett 
kérelmében elnapolja a döntéshozatalt az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
tervezéséig. 

 
Határidő: 2013. február 15. 
 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Kisteleki Térségi Járóbeteg Szakellátó Kft. 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 19.)  
4. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5. Irattár 

 
 

 
Búza Zsolt: Faluközpont megújítás kivitelező kiválasztása a következő 
előterjesztés, ugyanis a képviselő-testület javaslatára megjelent az újságban az erre 
vonatkozó felhívás, és sajnálatos módon egyetlen egy helyi vállalkozó volt, aki 
kivitte az anyagot, de ez a vállalkozó sem hozta vissza határidőre. A támogató 
határozat értelmében 8.466.663 Ft támogatást nyertünk el pályázat formájában. Két 
ajánlat érkezett be, az egyik a Jéga-Ép Kft-től 6.847.464 Ft-tal, a másik pedig a 
Sisák Kft.-től 7.731.242 Ft-tal. Javaslom, hogy az olcsóbb árajánlatot fogadjuk el, 
és bízza meg a Kft-t a kivitelezési munkák elvégzésével. 
 



A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

311/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-
testülete megtárgyalta a „Faluközpont megújítás 
kivitelező kiválasztása” című előterjesztést és úgy 
határozott, hogy Faluközpont rehabilitáció Bakson 
című pályázathoz kapcsolódó építési kivitelezési 
munkálatokkal a JÉGAÉP KFT-t bízza meg.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
a szerződéskötéshez szükséges adminisztráció 
teendők ellátására és a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnali 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 
4. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5. Irattár 

 
 
Búza Zsolt: A következő előterjesztés a KIMA Építész Stúdió ajánlata. Január 
elején meg fog nyílni az a KEOP-os pályázati ablak, ami lehetővé teszi a 
közintézményeink energia racionalizálására vonatkozó beruházásokat. Ahogyan az 
előterjesztésben is benne van, szeretnénk bevonni az Óvoda, Iskola, Faluház, 
Gondozási Központ és a Polgármesteri Hivatal és Egészségház épületét.  
 
Mihályné Tóth Margit: A szociális lakás nem került bele? 
 
Búza Zsolt: Nem, sajnos nem került bele. 
 
Mihályné Tóth Margit: Igen, csak az előbb a kazánokról beszéltünk, és ha itt 
beletennénk a szociális lakásokat, akkor ott meg tudnánk spórolni a kazánok árát. 
 
Búza Zsolt: Csak sajnos már nem fér bele több épület, lehet, hogy ez is sok lesz. 
 
 



Mihályné Tóth Margit: Én javasolnám, hogy egy próbát megér. 
 
Búza Zsolt: Köszönöm szépen a javaslatot, de nem fér bele. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

312/2012. (XII. 19.) határozat 

Baks Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a „KEOP-2012-5.5.0 jelű pályázat 
előkészítése, felmérése tervek” című előterjesztést és úgy 
határozott, hogy a KIMA Építész Stúdiót megbízza Baks 
Községi Önkormányzatának Intézményei (Szent Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Polgármesteri 
Hivatal, Faluház, Gondozási Központ és Egészségház) 
felmérési terveinek elkészítésére.  

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester a 
szerződéskötéshez szükséges adminisztrációs teendők 
ellátására és a szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnali 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 
Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró  
4. KIMA Stúdió 1123 Budapest, Alkotás u. 11. 
5. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
6. Irattár 

 
Búza Zsolt: Részemről ennyit szerettem volna, szeretném megkérdezni, hogy van-
e valakinek közérdekű bejelenteni valója? 
 
Mihályné Tóth Margit: A kisteleki buszjárattal kapcsolatban többen sérelmezték, 
hogy nem fordul be a buszfordulóba és ezért nagyon balesetveszélyes. Az lenne a 
kérés, hogy a kisteleki busz forduljon be akkor is, amikor jön és akkor is, amikor 
megy, mert abban az időben másik busz nem jön, én megnéztem. Semmi akadályát 
nem látom annak, hogy beforduljon a busz, hiszen az arra való. 
 
Búza Zsolt: Rendben. 
 



Dr. Lajkó Norbert: Felírtam. 
 
Lépné Soós Anita: Ehhez kapcsolódik a szülők részéről, hogy amikor pedig a 
buszváróban szálltak fel a buszra a gyerekek egy esős időszakban, akkor pedig alig 
tudtak hol várakozni, mert mindenhol megállt a víz, úgyhogy erre valamilyen 
megoldást kellene találni. 
 
Búza Zsolt: Rendben. 
 
Mihályné Tóth Margit: Többen megkerestek a kukákkal kapcsolatban is, én nem 
tudtam, hogy van ilyen megoldás is, hogy valahol chip-es rendszer működik. Azt 
kérték, hogy tolmácsoljam. Én pontosan nem értem, hogy hogyan működik a 
rendszer. 
 
Búza Zsolt: Hol működik ilyen, mert én hallottam már erről, hogy Hollandiában 
bevezették, de nem működött túl jól a rendszer. Egymás kukájába csempészték át a 
szemetet éjszaka. 
 
Mihályné Tóth Margit: Megkérdezem majd, hogy működik ilyen. Ők azt 
sérelmezik, hogy mindig ürítés után fizetnek, és van, hogy csak egy hónapban 
kétszer teszik ki a kukát. 
 
Búza Zsolt: A Mária telep mellől, az erdők mellől a Kiskunsági Nemzeti parkkal 
összefogva illegális hulladéklerakókat számolunk fel. Mi a biztosíték arra, hogy 
nem növekszik meg az illegális hulladéklerakók száma? Persze tényleg az lenne a 
jó, hogyha az elszállított hulladék után fizetne mindenki. Köszönöm szépen a 
felvetést, a következő testületi-ülésre várom azt, hogy hol működik ilyen? 
 
Mihályné Tóth Margit: De ennél egyébként sokkal egyszerűbb megoldás lenne 
az, ha az, akinek kevesebb szemete van, kisebb kukákat kérhetne. Hiába, akinek 
kevés a pénze, az így is nehezen tudja kifizetni. 
 
Dr. Orosz Éva: Nem a kevés pénzről van szó, hanem arról, hogy ez a rendszer 
egyszerűen kivitelezhetetlen. Az biztos, hogy igazságtalan a rendszer. 
 
Mihályné Tóth Margit: Ezek 120 literes kukák, és vannak az országban 60 literes 
kukák is. Én Balástyán, ahova hordjuk az árut, láttam lerakva százával ilyen 
kukákat. 
 
Búza Zsolt: 2004-ben kötöttünk velük szerződést, és akkor a szállítási költséget 
úgy állapították meg, hogy nem vették figyelembe azt, hogy van egy fős háztartás, 
kétfős háztartást, idős emberek, akiknek nem annyi a szilárd hulladék mennyisége, 
mint mondjuk egy átlagos családnak. 



 
Búza Zsolt: Margit, hol van ez a hely? Mi ennek a neve, ahol láttad a kukákat? 
 
Mihályné Tóth Margit: Balástyán a körforgalomnál. 
 
Búza Zsolt: Mi ennek a neve? 
 
Mihályné Tóth Margit: Egy régi TSZ major. 
 
Búza Zsolt: Köszönöm szépen, meg fogom kérdezni. 
 
Lépné Soós Anita: Nekem lenne még egy javaslatom, amihez szeretném kérni a 
véleményeteket és a hozzájárulásotokat. Tekintettel arra, hogy én is egy jó ideje 
vagyok már képviselő-testületi tag, látom azt a fejlődést, ami Baksot érinti 
infrastrukturális jelleggel, tehát a pályázatok kivitelezését, a különböző épületeknek 
a felújítását, és tekintettel arra, hogy 2006 óta a polgármester semmilyen 
különjuttatásban nem részesült, épp ideje, hogy munkája elismeréséül jutalmat 
szavazzunk meg neki. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek? 
 
Kovács Gábor: Én egyet értek vele. 
 
Lépné Soós Anita: Idáig minden évben kaptak, a polgármester úr 2006 óta nem 
kapott. Én azt gondolom, ha csak az oktatás terén nézzük mekkora bajban voltunk, 
és küzdöttünk azért, hogy az iskolánk és az óvodánk fennmaradjon. Úgy gondolom, 
hogy a kapcsolatainak köszönhetően megmentette az intézményeinket és ez a 
minimum, hogy 2006 óta így köszönjük meg a munkáját. 
 
Búza Zsolt: Szólhatok? Nagyon szépen köszönöm, hogy gondoltatok rám, nem 
tudom, hogy méltó vagyok-e én erre a dologra? 
 
Kovács Gábor: Az én álláspontom szerint igen, mert a falu nagyon szépen 
fejlődik, iskolák, óvodák, utak épültek azóta. Én maximálisan támogatom. 
 
Mihályné Tóth Margit: Én azt szeretném mondani, hogy az előbb azon 
vitatkoztunk, hogy egy biciklit nem tudunk megvenni 5 vagy 10ezer Ft-ért, a kettő 
valahogy nekem… 
 
Kovács Gábor: Miért? A költségvetésbe betervezzük. A III. negyedévben 70%-os 
költségvetés arány volt. 
 
Dr. Lajkó Norbert: Én nem pro-kontra. Az egyik szegedi cégnél minden évben 
növekvő díjtételre tesz javaslatot. Ők mindig azt mondják, hogy nekik negatív 
mindenük és veszteségesek, érdekes módon 4 millió Ft-os bruttó jutalmat kaptak 



egyes vezetők. 
 
Lépné Soós Anita: Ez a jutalmazás egyébként elég szubjektív dolog szerintem. 
Épp ma hallottam az egyik kollegámtól, hogy a fia az egyik autógyártó cégnél 
dolgozik Kecskeméten, és azért mert idő előtt 10.000 vagy 20.000 autóval többet le 
tudtak gyártani a 13. havi juttatásuk mellett közölte a főnök, hogy 100.000 Ft ott 
díszeleg a bankszámlájukon és ez nem először fordult elő és nem 6 évente egyszer. 
Nem azt mondom, hogy minden évben tegyünk egy ilyen gesztust, de 2006 óta 
megérett erre a helyzet. Nem a 2012-es költségvetés terhére, hanem a 2013-as 
költségbe betervezve teszem meg ezt a javaslatot. 
 
Somogyiné Utasy Ibolya: Én nem rendelkezem szavazati joggal, de mint az 
intézmény vezetője azt mondanám, hogy nagyon sok múlott a polgármester úron, 
hogy nekünk most óvodánk és iskolánk van. És nem csak ez, hogy megmaradtak az 
intézményeink, hanem hogy másik 5 intézmény is hozzánk tartozik. Azt gondolom, 
hogy ez Baksnak is növeli az ázsióját. Azt gondolom, hogy köszönetképpen ez a 
legkevesebb, amit megszavazhat a képviselő-testület. 
 
Dobos Péter: Én csak arról az oldalról közelíteném meg a dolgot, hogy itt Bakson 
2006 előtt az akkori polgármester, az alpolgármester, sőt a képviselő-testület is 
kapott jutalmat. Ha megnézzük az akkori csapatot és az akkori lehetőségeket, hogy 
mennyi pénze volt az akkori Baksi Önkormányzatnak és, hogy mi valósult meg 
akkor? Nem akarom bántani az akkori vezetést, de össze se lehet hasonlítani azt a 
20 évet és a mostani 6 évet. Lehetett akkor is pályázni, lehetett volna akkor is 
ügyesnek lenni, jobban ki kellett volna használni a lehetőségeket, de ha akkor 
kaptak jutalmat, akkor az a minimum, hogy Búza Zsolt is kapjon. 
 
Búza Zsolt: Köszönöm szépen az elhangzottakat, és tényleg meglepett a 
bejelentés, hiszen nem számítottam rá. Felemelő érzés az, amikor az ember 
munkáját elismerik. 
 
Dr. Lajkó Norbert: A szavazás előtt személyes érintettségedet be kell jelenteni, a 
képviselő-testület dönt arról, hogy hozzájárul-e, hogy az érintett döntéshozatalban 
részt vegyen-e. 
 
Búza Zsolt: És ha én bejelentem, hogy nem szeretnék szavazni? 
 
Dr. Lajkó Norbert: Akkor a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek 
minősülsz, természetesen nem szavazol és így dönt a testület. 
 
Búza Zsolt: Nem szeretnék részt venni a szavazásban. 
 
Lépné Soós Anita: Akkor felolvasom a határozati javaslatomat, és aki ezzel egyet 



ért kérem, hogy kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
 
313/2012. (XII. 19.) határozat 

 
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete Búza 
Zsolt polgármester részére a településfejlesztésért 2006 
óta végzett kimagasló munkája elismeréséül egy havi 
illetményének megfelelő, azaz bruttó 350.000 Ft összegű 
jutalmat állapít meg.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdálkodási 
Csoportvezetőt, a jutalom összegének 2013. évi 
költségvetésbe való betervezésére, és arra, hogy a jutalom 
kifizetéséről gondoskodjon. 

     
    Határidő: azonnali 
    Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3. Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4. Irattár 
 

Búza Zsolt: Köszönöm szépen, természetesen civil szervezetek fognak részesülni 
ebből a pénzből. Mindenesetre köszönöm a gesztust.  
 
Kovács Gábor: Az előző testületi ülésen a képviselő asszony kérdést intézett 
hozzám és erre szeretnék reagálni. Megkerestek engem emberek a településről, 
többek között Csurár Mihály, és azt szeretnénk, hogy amit most felolvasok, az 
kerüljön bele a Baksi Hírmondóba is. Baks Községi Önkormányzat 2012. 
november 28. napján megtartott soros testületi ülésen a napirendi pontok és az 
előterjesztések békés megvitatása után jöttek a bejelentések és az interpellációk, 
amikor Mihályné Tóth Margit képviselő bejelentette, hogy az interneten terjeng, 
hogy Kovács Gábornak az önkormányzathoz való tartozása van, igaz-e a hír? 
Állítólag árverés van kitűzve az adóssága miatt. Kovács Gábor válaszában 
elmondta, hogy a Kuruc info-n jelent meg a hír. Lényege, hogy fehérgalléros 
cigánybűnözőnek minősítik, a közüzemi szolgáltató felé fennálló tartozása miatt. 



Elmondta, hogy felettébb érdekes a szélsőjobb oldali nézetek által üzemeltetett 
weboldalon megjelent cikket Mihályné Tóth Margit részére is valaki átküldte. 
Bizonyára véletlenül küldték át önnek, mert Önnek Mihályné Tóth Margit semmi 
köze nincsen a Jobbikhoz.  
 
Mihályné Tóth Margit: Ez felháborító, én nem akarom ezt végig hallgatni, azt 
gondolom, hogy ez nem egy képviselő-testületi ülésre való. Azt gondolom, hogy 
már megint nem a békességre, hanem az uszításra törekszel, amikor összefüggésbe 
hozol engem a Kuruc infoval és a Jobbikkal. 
 
Kovács Gábor: Benne lesz a Baksi Hírmondóban. 
 
Mihályné Tóth Margit: Nem lesz benne, mert csak közérdekű dolgok lehetnek 
benne. 
 
Kovács Gábor: Akkor felolvasnám azt, amit szerettem volna. Tehát az volt a 
kérdése, hogy van-e önkormányzathoz való tartozásom. Baks Község 
Önkormányzatának Jegyzőjétől kaptam egy igazolást. Baks Község 
Önkormányzatának Jegyzője hivatalosan igazolom, hogy Kovács Gábor Baks, 
Szegfű u. 7. szám alatti lakos adózónak 2012. 12. 19. állapotát figyelembe véve 
helyi adótartozása nincs. 
 
Mihályné Tóth Margit: Figyelj, engem ez nem érdekel, én nem ezt kérdeztem, 
hanem, hogy igaz-e ami a Kuruc info-n terjeng, hogy volt ellened árverés. 
 
Kovács Gábor: De nem Baks Község Önkormányzata kérte az árverést, a kérdésed 
az volt, hogy van-e az önkormányzat felé tartozásom. 2 dologról beszélünk, 
ismételten. A másik, hogy lekértem a magánszemélyek nyilvántartásából Mihályné 
Tóth Margit bejelentett alkalmazottjait: 0 fő. 
 
Mihályné Tóth Margit: És akkor? Van adótartozásom? 
 
Kovács Gábor: Először nézzen szét a saját háza táján. Pont olyan kér engem 
számon, aki feketén foglalkoztat embereket. 
 
Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt, 
és az ülést bezárom. 
 
 
 
 
 
 



K.m.f.  

Búza Zsolt    Dr. Lajkó Norbert  
polgármester            jegyző  
 
 
 
 
Kovács Gábor képviselő  Lépné Soós Anita képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
 


