
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 8-án megtartott 
rendkívüli 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. Lajkó Norbert jegyző 
 
Igazolatlanul távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 
Meghívottak: Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
 
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 
tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására 
vonatkozó javaslat. Javasolja napirendi pontként tárgyalni a TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő 
közösségek A) Közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázat ismertetését és 
benyújtását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
26/2012. (III.08.)  határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontot az alábbi módosítással tárgyalási alapul 
elfogadja. 
 
2. napirendi pont 
 
TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő közösségek A) Közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című 
pályázaton való részt vétel  
Előadó: Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 
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Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kecskeméti 
Józsefné és Mihályné Tóth Margit személyében. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
27/2011. (III.08.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kecskeméti 
Józsefné és Mihályné Tóth Margit képviselőket jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Kecskeméti Józsefné képviselő 
4.) Mihályné Tóth Margit képviselő 

 
Búza Zsolt: Kérem jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy Fátyolné Ménesi Ildikó 
igazolatlanul van távol, mivel nem jelezte előre, hogy nem tud megjelenni a képviselő-testület 
ülésén. 
 
Mihályné Tóth Margit:  Úgy tudom, hogy tegnap a jegyző úrnak szólt. 
 
Búza Zsolt: A képviselő-testület ülését én hívom össze, és nekem nem jelezte. 
 
1. napirendi pont 
 
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. 
évi költségvetését, amely + 2 % ÁFA változással és az infláció mértékével növelt összegeket 
tartalmaz. Változás ebben az évben, hogy az intézmények (Polgármesteri Hivatal, Gondozási 
Központ illetve Önkormányzat, CKÖ) külön költségvetéssel rendelkeznek.  
Sajnos most is 10 millió Ft-tal kevesebb a normatíva, viszont a civil szervezetek támogatására 
1,5 millió Ft lett tervezve. Ez annak köszönhető, hogy a képviselő-testület a Faluház 
működését 2011. november 30-i ülésén átszervezte. A civil szervezetek részére pályázat lesz 
kiírva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja, majd a képviselő-testület dönt benne. 
További változás ettől az évtől, hogy az önkormányzatok 10 millió Ft feletti működési hitel 
felvételét az illetékes Kormányhivatal tárgyalja és engedélyezi. Részletes és nagyon átlátható 
anyagot kaptunk.  
Lehetőség van ún. „mozgó könyvtár” létrehozására a Somogyi Könyvtár segítségével. A 
programban 3000 fő alatti települések vehetnek részt, összesen 800 eFt plusz normatívát lehet 
lehívni. A kistérségből 4 település összefogásával (Baks, Csengele, Ópusztaszer, Pusztaszer) 
lehet pályázni a többcélú társulás keretében. Elsősorban könyvtáros bérét fedezheti a 
normatíva, a Somogyi Könyvtár a megnyert támogatás 20 %-át kapja. Magasabb színvonalú 
lehet ezáltal a könyvtári ellátás, április 1-jétől minimum heti 12 órában lenne nyitva. Ennyi a 
kötelező, de a testület többet is megállapíthat. 
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Dr. Lajkó Norbert:  A Somogyi Könyvtár inkább dologi vagy tárgyi fejlesztést szeretne a 
támogatásból megvalósítani. 
 
Búza Zsolt: Van-e kérdése valakinek? 
 
Mihályné Tóth Margit:  Az ÖNO-nál a 4 milló forint bér két főre van? 
 
Boriné Dóka Erika:  A nappali ellátásnál 1 fő dolgozó garantált bérminimummal, a szoc. 
étkezésnél 1 fő vezető és 1 fő dolgozó garantált bérminimummal. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Az intézmény üzemeltetésének minimális szakmai feltételei vannak, ha 
ez nem biztosított, nem kapjuk a normatívát. Ez a korábbi években is probléma volt. 
 
Mihályné Tóth Margit:  4, 6 vagy 8 órás a zöldterület kezelés munkavállalója? 
 
Búza Zsolt: Minden ugyanaz, mint tavaly, semmi nem változott. Ha nincs több 
kérdés, a költségvetést elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2012. (III.08.) rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
 

(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

 
2. napirendi pont 
 
Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő-testületnek a TÁMOP 3.2.3/A-11/1 Építő 
közösségek A) Közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázattal kapcsolatosan. 
 
Búza Zsolt: 27 hónapig különböző programok lennének. Nagyon fontos a 
hagyományőrzés, fotográfia, színjátszás (önkifejezés elősegítése), elektronikus sajtó (az 
önkormányzat a saját honlapját is tudná támogatni). A fenntartási idő 5 év, az 
önkormányzatnak nem kerül semmibe, 100 %-os a támogatottság. Olyan szakembereket 
szeretnénk alkalmazni, akik ezeket a programokat le tudják bonyolítani. 
 
Harangozóné Pálnok Orsolya:  Heti 2 x 1,5 órában lennének a foglalkozások, a célcsoport 
általános és középiskolások. A tanév végén 2 nyári tábor lenne (korongozás, dráma, film, 
fotó). 27 hónapról szólna a pályázat, majd 5 évig évente 1 foglalkozás sorozatot kell tartani. 
 
Mihályné Tóth Margit:  5 évig fenntartani, ez már a saját költségünk? Van erre valami 
kalkuláció? 
 
Búza Zsolt: A programban résztvevőktől nyilatkozatot kérünk, hogy a program 
befejezése után vállalja az 5 év alatt az egy foglalkozás sorozat megtartását. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  A fenntarthatóság idejére a résztvevőknek előre kalkulálni kell az 
anyagszükségletet. 
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Harangozóné Pálnok Orsolya:  10 % fordítható eszközre, a többi inkább bér. 
 
Tomuszné Fülöp Katalin:  Szakmai oldalról néztem, nagyon jó tehetséggondozásra ez a 
pályázat. Az óvodában a korábbi pályázatainkban mi is „tartalékoltunk” anyagokat. 
 
Búza Zsolt: Vállalható a fenntarthatóság idejére a plusz foglalkozás. Helyben 
találhatunk olyan szakembereket, akik ezt le tudnák bonyolítani. 
Ha nincs több kérdés, elfogadásra javaslom.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
28/2012. (III.08.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
pályázatot nyújt be az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás 
Operatív Program „Építő közösségek 3. ütem – A) közművelődési 
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák 
fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában” című, 
TÁMOP-3.2.3/A-11/1 kódszámú pályázati felhívás keretében. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, adminisztrációs teendők lebonyolítására.  
 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 

 
Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt, megköszöni a részt vételt és az ülést 
bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 
 

               Búza Zsolt             Dr. Lajkó Norbert 
              polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
            jkv. hitelesítő              jkv. hitelesítő 


