
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján 
megtartott rendkívüli üléséről 
 
Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert jegyző 
 
Meghívott: Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
 Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló 
 
Igazoltan távol: Mihályné Tóth Margit képviselő 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve. 
 
Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a mai napra 
meghívott vendéget Gajdánné Szatmári Mária független okleveles könyvvizsgálót. Az 
önkormányzatnak van egy olyan törvényi kötelezettsége, hogyha bizonyos összeget meghalad 
az éves bevétele ill. főösszege, akkor könyvvizsgálót kell alkalmaznia. Ennek eleget tettünk és 
nagy öröm számunkra, hogy ilyen szakemberrel kötöttünk szerződést.  
Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített 
napirendi pont tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e a napirendi pontokkal 
kapcsolatban észrevétel?   
 
Kovács Gábor:  Nekem van. A vagyonnyilatkozatot két képviselő, Fátyolné Ménesi Ildikó és 
Mihályné Tóth Margit nem adta le a mai napig sem.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  A képviselőhöz intézem a kérdést, mi az oka, hogy ennek nem tett eleget 
a képviselő asszony? 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó:  Elfelejtettem, bocsánat, de otthon van készen.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  A jogszabály úgy szól, hogy a testület tagjának megbízólevele átvételét 
követő 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. Függetlenül attól, hogy nálunk időközi 
választás volt, és 2012. január 1-30. között vagyonnyilatkozatot kellett tenni, az alakuló ülés 
utáni 30 napon belül köteles lett volna minden megválasztott képviselő ennek ismételten 
eleget tenni. A képviselő amíg ennek nem tesz eleget, nem gyakorolhatja képviselői jogait és 
nem jogosult tiszteletdíjra sem. A képviselő tehát a vagyonnyilatkozat hiányában 30 napon túl 
nem a testület döntésének függvényében, hanem a törvény erejénél fogva elméletileg és 
gyakorlatilag sem szavazhat. Jelenlévőnek tekintendő a határozatképesség szempontjából, de 
nem gyakorolhatja képviselői jogait.  Tudomásom szerint a kolléganő mindenkinek eljuttatta 
a vagyonnyilatkozatokat.  
 
Búza Zsolt:  Akkor most tulajdonképpen mi a teendő? 
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Dr. Lajkó Norbert:  A jelenlévő Fátyolné Ménesi Ildikó képviselői minőségében jelenlévőnek 
minősül, de szavazni nem szavazhat.  
 
Búza Zsolt:  Köszönöm Kovács Gábornak a bejelentést, és arra kérem Fátyolné Ménesi 
Ildikót, hogy mielőbbi záros határidőn belül adja le a vagyonnyilatkozatát. Erről Mihályné 
Tóth Margit képviselőt is értesíteni fogjuk.  
Van-e más a napirenddel kapcsolatban? Ha nincs, kérem szavazzanak. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
64/2012. (IV.25.)  határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
Búza Zsolt:  Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kecskeméti Józsefné 
képviselő és Lépné Soós Anita alpolgármester személyében. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
65/2011. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné 
képviselőt és Lépné Soós Anita alpolgármestert jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Kecskeméti Józsefné képviselő 
4.) Lépné Soós Anita alpolgármester 

 
1. napirendi pont 
 
Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (III.2.) rendelet 
módosítása, a 2011. évi beszámoló megtárgyalása és a zárszámadási rendelet megalkotása 
Előadó:  Búza Zsolt 
 
Búza Zsolt:  A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az 1. napirendi pontban foglaltakat, át is 
adnám a szót az elnök asszonynak. 
 
Dr. Orosz Éva:  A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság mai napon megtartott ülésén a 2011. évi 
költségvetésről szóló rendelet módosítását elfogadásra javasolja a testület felé. A 
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zárszámadási rendelet tekintetében annyi megjegyzés van, hogy a kapott anyagban látható 
módosításokkal, valamint a független könyvvizsgálói jelentés alapján javasoljuk elfogadásra. 
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérni vendégünket, Gajdánné Szatmári Mária független 
könyvvizsgálót a kiegészítés megtételére. 
 
Gajdánné Szatmári Mária:  Szeretettel köszöntök mindenkit. Engem az előző képviselő-
testület választott erre a feladatra a 2015-ig terjedő időszakra.  
A 4. sz. melléklettel kezdeném, a pénzforgalommal. Az előirányzatokat úgy az eredetit, mint 
a módosításokat a testület rendelettel hagyta jóvá. Az itt lévő előirányzatok egyezősége a 
könyveléssel fennáll. A kiadásokkal és bevételekkel kapcsolatosan bizonylatokkal 
alátámasztott, jogszabályoknak megfelelő könyvelés szabályos, tehát a pénzforgalommal 
kapcsolatos észrevétel nincs, az megfelelően dokumentálva van.  
Az 5. sz. mellékletre szeretnék rátérni, a pénzmaradvány kimutatásra. Ennek tekintetében már 
előző évben is megnézve, visszamenőleg több éven keresztül problémák voltak, nem volt 
könyvvizsgáló. Mindig egy technikai jellegű könyvelést nem hajtottak végre – hangsúlyozom, 
nem érint semmi olyan kiadást vagy bevételt, amivel a 2011. évi zárszámadási rendeletet 
módosítani kellene.  Pozitív hatása, hogy míg a könyvelés 0 forint pénzmaradványt mutatott 
ki, addig a könyvvizsgálat megállapítása 29.530 ezer forint. A 709 ezer forint pedig 
finanszírozás, normatív többlet támogatás a tavalyi évet illeti, de elszámolásra 2012. évben 
adja vissza a központi költségvetés. Ez a pénzmaradvány azonban kötelezettséggel terhelt, 
van szállítói tartozása az önkormányzatnak.  
Rátérnék a vagyoni helyzet alakulására. A főkönyvi könyvelésnek és az ingatlanvagyon 
kataszter kimutatásnak egyezni kell. Az önkormányzatnál felülvizsgálat tárgyát képezte az 
ingatlanvagyon kataszter kimutatása, és megállapítást nyert, hogy 2.908 ezer forinttal több a 
vagyon, mint ami a kataszterben van. Mivel a könyvvizsgálat a bizonylatokkal alátámasztott 
könyvelést fogadja el, így a fenti összeggel nőtt a 2011. december 31-i záró állomány. Ennek 
megfelelően az előterjesztésben kimutatott mérleg főösszeg módosul. 
Összességében megállapítva a pénzforgalmi egyezőség fennáll, nyitó pénzkészlet és 
pénzforgalom a záró pénzkészlettel megegyezik az önkormányzat házipénztárában és 
bankszámláin található pénzösszegek záró állományával.  
A belső ellenőrzések megfelelően lezajlottak, a könyvvizsgálat a fentiek figyelembe vételével 
korlátozott záradék megadására ad lehetőséget. Kérem a könyvvizsgálói jelentés elfogadását, 
valamint a 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotását.  
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. 
 
Búza Zsolt:  Köszönöm a részletes ismertetést. Van-e az elhangzottakkal kapcsolatban 
észrevétel, kiegészítés, kérdés? Amennyiben nincs, úgy én elfogadásra javaslom a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását, majd azt követően a zárszámadási rendelet megalkotását, 
természetesen az elhangzott és ismertetett módosításokkal egyetemben.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
66/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Erről értesítést kapnak: 
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1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2012. (IV.25.) rendelete 

a 2011. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról 
 

(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 
 

Búza Zsolt:  Ehhez a ponthoz tartozik, illetve ennek a pontnak a kiegészítése amit a 
könyvvizsgáló is említett, az ún. ÖNHIKI pályázat. Elhangzott, hogy ez az év ad lehetőséget 
utoljára az önkormányzatoknak működési költségre igénylést benyújtani az állam felé. Mi 
szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, hiszen a tavalyi évben is több mint 20 millió forintot 
sikerült a településre hozni ezekkel a pályázatokkal. Ennek köszönhető többek között az, hogy 
ez év elején maradéktalanul visszafizettük a banki folyószámla hitelünket.  
A pályázat beadási határideje május 2., a beadás feltétele pedig a könyvvizsgálói jelentés és a 
zárszámadási rendelet megalkotása. Ha nincs kiegészítés, kérdés, én elfogadásra javaslom a 
határozati javaslatot. 
 
A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
67/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzata úgy határozott, hogy „Az önhibáján 
kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatása” nevű pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz. 
 
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról. 
 
1.) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 

2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 6. 
melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban: 6. melléklet) 
támogatási igényt nyújt be az önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

 
2.) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibáján 

kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi 
támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi. 

 
I. a) A települési önkormányzat lakosságszámla 2011. január 1-

jén 1000 fő feletti. 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 

2012. évben ilyen jogcímen 19.670 ezer forint bevételt tervez. 
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 23.013 ezer 

forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
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IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett. 

 c) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi  
     zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 
Határidő: 2012. május 2. 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető és az általa 

érintettek 
 
2. napirendi pont  
 
Előterjesztések 
 
2.1 Vízközmű Szolgáltató Kft vízmű üzemeltetői beszámolója 2011. évről 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Mielőtt rátérnénk erre az előterjesztésre, arról szeretném tájékoztatni a tisztelt 
képviselő-testületet, hogy jogszabály változások miatt a következő években úgy néz ki, több 
településsel kell társulnunk. Ugyanis különböző egyenértékeket kell számolni és egységbe 
kell tömörülni a felhasználói egyenértékeket tekintve. Tárgyalások folynak különböző 
szolgáltatókkal és képviselő-testületekkel, hogy melyek azok a települések, amelyekkel ebben 
a felhasználói egyenértékben együtt tudunk működni. Gondolok itt első körben arra a 11 
településre, akikkel egy sikeres pályázaton vagyunk már túl társulási formában az 
Ivóvízminőség-javító programban.  
A felhasználói egyenérték 2 elemből adódik össze, a vízbekötések és a 
szennyvízbekötésekből. Ez azt jelenti, ha egy településen egy ingatlanon van 1 db ivóvíz és 1 
db szennyvíz bekötés, az 2 db felhasználói egyenértéknek minősül.  
Az Ivóvízminőség-javító programban nyertes pályázat két lépcsőben fog megvalósulni, az 
elsőben 6 majd a másodikban 5 település, mi a másodikban vagyunk. Ez azt jelenti, hogy 
2013. őszéig mind a 11 településen megvalósul ez a program. Bakson tolózárak és tűzcsapok 
lesznek felszerelve, 30 % hálózat rekonstrukció több km hosszban, valamint a hidroglóbusz 
teljes körű külső felújítása valósul meg.  
Mindezeket csak tájékoztató jelleggel szerettem volna elmondani, hiszen nagyon kezdetleges 
stádiumban vannak.  
A Vízközmű Szolgáltató Kft ivóvízre vonatkozóan 4,2 % díjemelést szeretne ebben az évben 
eszközölni. Ezzel kapcsolatban van-e valami észrevétel, más javaslat? 
 
Kecskeméti Józsefné:  Ez sok egyszerre, nem lehetne megosztani kettőbe? Most 2 %, a többi 
néhány hónap múlva. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  A Vízközmű Szolgáltató Kft mindig áprilisban nyújtja be és május 1-
jétől lép életbe a jogszabály, 1 naptári évre érvényes az emelés. Ha jól értem május 1-jétől 
lenne emelés meg a hátralevő időszak kétfelé lenne osztva? 
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Búza Zsolt:  Ha a jegyző úr feltevését nézem, a lakosság részére kedvezőbb, mert 
augusztusban még nagy meleg van, májustól augusztusig lenne érvényes az emelés egyik 
része, majd szeptembertől decemberig a másik része. Így az öntözési időszakra csak 2 % 
emelés valósulna meg. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Még egy kérdés, ha most 2 % emelés történik, az emelt összegre 
számított 2,2 % újabb emelés még többet jelent. 
 
Búza Zsolt:  Nem, kiszámítjuk most a 4,2 % emelés összegét, abból a 2 % részt emeljük most, 
és szeptember 1-jétől csak korrekció történne a megmaradt 2,2 % összegével. A lényeg, hogy 
szeptember 1-jétől senki nem szeretne többet fizetni, mint amennyit most kér a szolgáltató.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
68/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Vízközmű Szolgáltató Kft 2011. évi beszámolóját a vízmű 
üzemeltetéséről és azt elfogadja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Vízközmű Szolgáltató Kft 

(6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2012. (IV.25.) rendelete a 

Vízmű üzemeltetésének rendjéről és a község ivóvízellátásáról szóló 
31/2005. (XII.14.) rendelet módosításáról 

 
(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

 
 
2.2 Önkormányzati Víziközmű Szolgáltató Kft társasági szerződése 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  A következő lenne az újonnan alakuló Önkormányzati Víziközmű Szolgáltató 
Kft társasági szerződés tervezetének megtárgyalása. A közigazgatásban annyira felgyorsultak 
a jogszabály módosítások, hogy annak ellenére, hogy megtárgyalnánk és elfogadnánk, 
holnapután már okafogyottá válna. Ezért én elnapolásra javaslom a megtárgyalását, és amikor 
jogerőre emelkedik a törvény módosítása, érdemben akkor foglalkozzunk vele.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
69/2012. (IV.25.)   határozat 
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Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Víziközmű Szolgáltató Kft társasági szerződésének megtárgyalását 
elnapolja. 
 
Határidő: 
Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Vízközmű Szolgáltató Kft 

(6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) 
 

2.3 Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kérelme 
Előadó:   Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Egy kérés érkezett a képviselő-testülethez, miszerint 2012. január 1-jétől 
központilag már nem támogatják a vízgazdálkodási társulatok fenntartását. Ezért arra kérik a 
társulatban lévő önkormányzatokat, hogy fenntartási ill. működési költségeiket támogassák. 
Ehhez sok törvényi előírást, jogszabály hivatkozást becsatoltak, de összegszerűen nem 
közölték az összeget. Ma délelőtt azonban megérkezett az írásos anyag – ezért nem tudtuk 
Önöknek előre kiküldeni -. Szeretném ismertetni, milyen igényei vannak a társulatnak. 
Három csatorna érinti Baks közigazgatási területét, ahol vagyonkezelő a Vízgazdálkodási 
Társulat: a Morotva-csatorna, az M4 csatorna ill. a Műrét Pap-tavi csatorna. Több mint 11 km 
csatorna van a társulat gondozásában. Az üzemszerű rendben tartáshoz szükséges: 
iszapkitermelés, rézsű karbantartás, deponálás, föld elszállítás, kézi iszap kitermelés a 
műtárgyaktól – ez 8.825 ezer forint, kézi és gépi nád kaszálás, kézi cserjeirtás (amit most a 
közmunkásaink végeznek) – ez 9.744 ezer forint. Összességében több mint 18 millió forint, 
amit az önkormányzatnak a 2012. évben át kellene adni a társulat részére azért, hogy jól 
tudjanak működni ezek az öntöző csatornák. Úgy gondolom, ahogy a Szeged és Környéke 
Vízgazdálkodási Társulat sem kap központi normatívát, úgy az önkormányzat sem kap erre a 
feladatra. Jól tudjuk, hogy egyéb kötelező feladatainkra sem elég a normatíva. Én ezzel 
kapcsolatban azt gondolom, hogy az önkormányzat ezt sajnos nem tudja támogatni. Azért 
vagyunk viszont benne a közmunka minta programban, hogy valamelyest tudjuk kompenzálni 
ezeket a dolgokat, és a vízelvezető ill. öntöző árkokat tudjuk takarítani. A magunk módján 
mindent megteszünk azért, hogy ez működőképes legyen.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  Egy költői jellegű kérdés: vajon eddig hol volt ez a vízgazdálkodási 
társulat? Ezeket a feladatokat miből csinálta, mert soha ilyen feladatot nem végeztek Bakson, 
legalábbis én nem tudok róla. Talán egy alkalommal volt, amikor a DAOP II. ütem kapcsán 
kitisztították külön kérésünkre a befogadó csatornát a Fő utca alatti gyűjtőcsatornát. 
Nádvágás, cserjeirtás soha nem volt. Szerintem nincs miről beszélnünk. 
 
Búza Zsolt:  Van-e más vélemény az elhangzottakkal kapcsolatban? Én azt gondolom, ez 
mind szép és jó, és nagyon jó lenne, ha az önkormányzat tudna ennyi támogatást adni. Ha 
viszont tudna ennyit erre a célra elkülöníteni, akkor a vízgazdálkodási társulatokra nem lenne 
szükség – ez az én magán véleményem -, ezeket a területeket az önkormányzat saját maga 
önállóan is ki tudná tisztítani, a munkálatokat el tudná végezni. Véleményem az, hogy a kérést 
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most elnapoljuk vagy elutasítjuk. Javaslatom az, hogy utasítsuk el, hiszen az önkormányzat 
nem rendelkezik ilyen anyagi forrásokkal. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Van hatályban egy vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvény, amely 
lényegében vízgazdálkodási társulatok hiányában jegyzői hatáskörbe helyezi a működéshez 
érdekeltségi hozzájárulás megállapítását. A települési önkormányzat jegyzőjének kellene 
érdekeltség arányában az érdekeltekre kivetni ezt az összeget az új közigazgatási törvényi 
eljárás alapján. De kik is az érdekeltek? Maga az önkormányzat, hiszen önkormányzati 
tulajdonú csatornákról van szó. Az önkormányzatra azonban hogyan legyen kivetve, mikor 
nincs miből finanszíroznia. Ez szerintem jogilag kivitelezhetetlen. 
 
Búza Zsolt:  Akkor szerintem utasítsuk el. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
70/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeged és 
Környéke Vízgazdálkodási Társulat működési hozzájárulás fizetése 
iránti kérelmét elutasítja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat 

(6701 Szeged, Cserzy M. u. 30/a Pf. 518.) 
 

2.4 Kovács Béla Baks, Hóvirág u. 25. sz. alatti lakos kérelme 
Előadó:  Búza Zsolt 
 
Búza Zsolt:  Kovács Béla Baks, Hóvirág u. 25. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be a 
Polgármesteri Hivatalhoz, hogy a tűzoltó raktárból kibontott ajtót szeretné megvásárolni, 
5000 Ft vételárat kínál érte. Az önkormányzat szerintem nem tudja ezt az ajtót hasznosítani, a 
vételárat viszont igen. Ha nincs más vélemény, én elfogadásra javaslom. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
71/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 
Kovács Béla Baks, Hóvirág u. 25. sz. alatti lakos kérelmét és úgy 
határoz, hogy részére a tűzoltó raktár bontott ajtajának megvásárlását 
5.000 Ft vételárért engedélyezi. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Csépe István műszaki főmunkatárs 
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4.) Ormándiné Kócsó Anikó pénzügyi előadó 
5.) Kovács Béla (6768 Baks, Hóvirág u. 25.) 

 
2.5 Rostás Mártonné Baks, Hóvirág u. 31. sz. alatti lakos kérelme 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Rostás Mártonné Baks, Hóvirág u. 31. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be a 
Polgármesteri Hivatalhoz, melyben 50.000 Ft kölcsönt szeretne kérni. Indoklásként előadja, 
hogy a tél folyamán lakóházának tetőszerkezete megrongálódott, eltört a főgerenda és 
tetőcserére van szükség. Sajnos az önkormányzatnak nincs lehetősége banki tranzakcióra, 
nincs felhatalmazásunk banki szolgáltatásra. Ha mi bármilyen formában kölcsönt adnánk, 
jönne az Állami Számvevőszék és súlyos büntetést róna ki ránk. Javaslom a kérelmezőnek, 
hogy a Szociális Bizottsághoz nyújtson be átmeneti segély iránti kérelmet, és a bizottság a 
kérelem nagyságának és az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelembevételével dönt a 
kérelemről. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Természetesen ha megfelel az átmeneti segélyre vonatkozó rendeleti 
szabályozásnak. A törvény előírja, milyen feltételeknek kell megfelelni, a költségvetésben 
erre a célra beállított keretet ismeri mindenki, aki bizottsági tag. A kérelemben előterjesztett 
összeg igen nagy teher.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
72/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rostás 
Mártonné Baks, Hóvirág u. 31. sz. alatti lakos kérelmét, melyben 
50.000 Ft összegű kölcsönt szeretne kérni az önkormányzattól. 
Kölcsönnyújtásra nincs lehetősége az önkormányzatnak, ezért a 
kérelmet elutasítja azzal, hogy javasolja a kérelmezőnek átmeneti 
segély iránti kérelem benyújtását a Szociális Bizottság felé. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Rostás Mártonné (6768 Baks, Hóvirág u. 31.) 

 
2.6 Gémes Tibor Baks, Rózsa u. 2/A sz. alatti lakos vételi ajánlata 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Gémes Tibor Baks, Rózsa u. 2/A sz. alatti lakos vételi ajánlatot terjesztett be az 
önkormányzathoz, melyben az önkormányzat tulajdonát képező Baks külterület 0110/3 hrsz. 
és Baks külterület 0110/5 hrsz. Szántó művelési ágú ingatlanokat szeretné megvásárolni. 
Az önkormányzat két évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a réti földeket értékesítésre szánja. 
Azokból a földekből kb. 6 ha értékesítésre került 36.553 Ft ak átlagáron. Az eltelt két év óta 
felfelé mentek az árak és ha a napi aktuális árakat tekintjük, az aranykoronánként ajánlott 
31.500 Ft piaci ár alatti. Ha a földterület elhelyezkedését tekintjük – mivel két kb. ½ ha 
területű földszíj darabról van szó – lehet, hogy megfelelő az ár. Én mégis azt javaslom, 
utasítsuk el. Már harmadik alkalommal ad ajánlatot a kérelmező, mindig egy kicsivel 
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magasabb árat kínál. Jó gazda módjára az a cél, hogy minél többért tudjuk értékesíteni ezeket 
a területeket. 2013-ban vége van a moratóriumnak és utána – bocsánat – „szabad préda” lesz 
minden földterület, és nem lehet tudni akkor mennyit érnek ezek a földek. Hál’ istennek az 
önkormányzat most olyan helyzetben van, hogy nincs szüksége erre az összegre, és tudjuk 
még tartogatni magasabb ár reményében. Javaslatom az, hogy utasítsuk el a kérelmet. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  És hogy szövegezzük a határozatot, mert ez lényeges? Van-e a 
testületnek esetleg irányára, bár az már úgy tűnne, mintha pályáztatnánk vagy 
versenytárgyalás lenne.  
 
Búza Zsolt:  Úgy gondolom ne kössünk ki irányárat, mert Bakson azért kelnek az ingatlanok, 
szántóföld vonatkozásában van kereslet-kínálat. Szerintem kérjük, hogy tegyen új ajánlatot. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
73/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gémes 
Tibor Baks, Rózsa u. 2/A sz. alatti lakos Baks külterület 0110/3 hrsz. 
és Baks külterület 0110/5 hrsz. szántó művelési ágú ingatlanokra 
benyújtott vételi ajánlatát és úgy döntött, hogy 
 
 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Gémes Tibor (6768 Baks, Rózsa u. 2/A) 

 
2.7 Civil szervezetek pályázati kiírása 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Az előző testületi ülésen kiosztásra került a civil szervezetek pályázati anyaga, 
ami alapján tulajdonképpen pályázhatnak azon helyi civil szervezetek, melyek adószámmal és 
számlaszámmal rendelkeznek. Eddig egy szervezettől jött igénylés, a Mozgáskorlátozottak 
Baksi Csoportjától, de ezt most formai hiba miatt sajnos el kell utasítani.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  Érkezett egy másik, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Szervezetétől. 
 
Búza Zsolt:  Az annyira friss, hogy még el sem jutott hozzám. Mindennek sora van azonban, 
először a pályázati kiírást kell a testületnek elfogadni, majd a beérkezett pályázatokat 
tárgyalja a Pénzügyi Bizottság, végül a képviselő-testület fogja eldönteni melyik civil 
szervezet mennyi működési támogatást fog kapni.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  Az első pályázat semmis, helyette küldték a másodikat. Most azonban 
ezzel nem kell foglalkozni, mert először a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendelet 
tervezetét kell jóváhagyni, amit a múltkor elnapoltunk azzal, hogyha lesz kérdés 
megválaszoljuk, ha nem, akkor elfogadásra kerül. A rendeletet úgy szövegeztem, hogy a 2.§ 
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(3) bekezdése szerint tárgyév június 30-ig lehet előterjeszteni a hivatal ügyfélszolgálatánál a 
kérelmet. A keretet tudjuk, a kérelemhez formanyomtatvány elérhető lesz, a rendelettervezet 
mellékleteként benne van minden, benne vannak a nyilatkozatok, az összeférhetetlenségre 
vonatkozó nyilatkozat és a pályázati adatlap is. Lényeges, hogy figyeljenek oda azok a civil 
szervezet vezetők, akik képviselők is és döntéshozóként vesznek ebben részt. 
 
Búza Zsolt:  Tehát aki képviselő és civil szervezet vezető, az a döntéshozatalban nem vehet 
részt, nem szavazhat. Van-e kérdés? Szerintem teljesen egyértelmű. Én arra biztatok minden 
civil szervezet vezetőt ill. csoportvezetőt, hogy mielőbb adja be a pályázatot. Nem 
gondolnám, hogy a júniusi soros testületi ülésig kellene ezzel várni. Nagy valószínűséggel 
lesznek olyan döntések, amiket korábban meg kell hoznunk és egy hasonló rendkívüli testületi 
ülés keretében el tudjuk ezeket bírálni. Pontosan azért, hogyha valamelyik szervezetnek 
szüksége van működéséhez anyagi támogatásra, akkor ezt tudjuk a részére biztosítani.  
Ha nincs ezzel kapcsolatban kérdés, elfogadásra javaslom a pályázati kiírást. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
/2012. (IV.25.) rendelete 

a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásáról 
 

(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 
 

 
2.8 Baks Sportkör által felhalmozott gázdíj hátralék miatti gázszolgáltatás kikapcsolási 
értesítés 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Tegnap érkezett hozzám kettő levél. Az egyik levél kikapcsolási értesítő a 
sportöltöző gázszolgáltatásáról 2012. április 27-én, ha a képviselő-testület nem az mellett 
dönt, hogy a 106.108 forint elmaradást kifizeti. Amikor Megye II-es csapat működött Bakson 
azzal bombázta az önkormányzatot ill. a képviselő-testületet, legalább 3 millió Ft-tal járuljon 
hozzá, hogy Megye I-es csapat legyen. Sajnos az önkormányzatnak akkor sem volt és most 
sincs olyan anyagi forrása, hogy egyetlen sportegyesületet 3 millió forinttal támogasson, 
hiszen egész évben több mint 10 civil szervezetet és csoportot „csupán” 1,5 millió forinttal 
tudott támogatni. Ez az összeg anyagi lehetőségeinkhez képest nagyon sok.  
A képviselő-testület akkor ezt nem tudta támogatni, nem azért mert nem akarta, hiszen azt 
gondolom, a településen mindenki büszke lett volna arra, hogy Megye I-es csapatot tudunk 
finanszírozni. Ebből adódott némi konfliktus, a csapat vezetése azt gondolta, itt mindenről a 
polgármester tehet és úgy gondolták, ha nem tudnak a felsőbb osztályban játszani, az a „jó” 
válasz, ha feloszlatják magukat. Bakson természetesen voltak, vannak és remélem lesznek 
fociszeretők, sportszeretők, és úgy döntöttek, hogy újra indítják a Baksi Sportegyesületet. 
Teljesen más néven újraszerveződnek, Megye III-ban játszanak és teljesen nulláról kezdik az 
egészet, amit Herpai Misi bácsi néhány évvel ezelőtt elkezdett és felépített. Most úgy néz ki, 
hogy működik is a rendszer.  
Tavaly sajnos egyetlen civil szervezetet sem tudott támogatni az önkormányzat, viszont ha a 
sportegyesületet szeretném kiemelni, több mint 2 millió forintot fordítottunk a sportegyesület 
működésének fenntartására. Igaz, hogy nem pénzzel, hanem azzal, hogy több közmunkás vett 
részt a fű eltakarításában, többször nyírtuk le a füvet, ami üzemanyaggal, munkaórával jár, 
egy fő takarítónőt és egy fő gondnokot biztosítottunk a közmunka program keretében.  
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Úgy néz ki, nem sikerült igazából úgy elválni egymástól, hogy az előző sportegyesület 
vezetése ne hagyjon tartozást, ezért 106.108 Ft hátralékot hagytak a gázszolgáltatónál. Ha a 
testület úgy dönt, hogy nem fizeti ki, pénteken jönnek és kikapcsolják. A kikapcsolás és a 
visszakapcsolás is költséggel jár. A mostani egyesülettel szerződést kellene kötni, hogy ilyen 
anomália még egyszer ne forduljon elő. Én borzasztóan sajnálom, hogy az utóbbi időben 
mindenhol, még a sportban is felütötte a politika a fejét, véleményem szerint ez egy politikai 
maszlag, amit ránk hagytak. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Egy kicsit más aspektusból megközelítve a dolgot, önkormányzati 
tulajdonú ingatlanról van szó, tehát sajnos más lehetősége nincs is az önkormányzatnak, 
minthogy kifizeti. Tudomásom van arról, hogy az egyesület újjászerveződik, bírósági 
bejegyzés alatt áll. Amint megszületik a jogerős bírósági bejegyző határozat, kötünk egy 
használatbavételi szerződést a teljes létesítményre, és az új egyesületnek mint jogi 
személynek a bírósági bejegyzés alapján be kell jelenteni a szolgáltatók felé bizonyos 
dolgokat. Hogy mi lesz ennek a több mint 100 ezer forintnak a sorsa, mivel önkormányzati 
vagyonról van szó és csak újabb költséget rónánk magunkra, ha ezt nem fizetnénk ki. 
Én úgy gondolom, a megoldás erre az lenne, ha az önkormányzat kifizeti és adott esetben az 
új egyesület majd pályázik működési támogatásra a civil szervek pályázata keretében, akkor 
majd vékonyabban fogna a toll vagy beszámításba kerül a megítélt támogatás összegébe.  
Emberi oldaláról megközelítve sajnálatos, hogy ilyen esemény van, mert ugyanazok a 
gyerekek innák meg a levét, ha nem fizetné ki az önkormányzat, akik akkor is és most is 
fociznak.  
 
Kecskeméti Józsefné:  Az egyesületnek nem maradt pénze? 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Ez egy jó kérdés, azt nem tudjuk, hogy van-e pénzük, önálló jogi 
személyek, tehát nem tudjuk hogyan gazdálkodtak.  
 
Herpai Mihály:  Én csak kiegészíteném. Amikor én átadtam az egyesület vezetését Zsóri 
Péternek, megnyertük a Megye II-t és én azért nem vállaltam, mert tudtam, hogy anyagilag ez 
mit jelent. Én most is ki merem jelenteni, felelőtlenül vállalták. Az a legnagyobb baj, hogy a 
focicsapatot szétrúgták, de a bírósági bejegyzést senki nem intézte. Tulajdonképpen a mai 
napig az egyesület be van jegyezve. Ezért húzódik közel egy éve az új csapat bejegyzése. 
Nem akarják engedni, mert az egyik Baks Sportkör, ez pedig Baks Baráti Sportegyesület 
lenne. A bírónő arra hivatkozott, hogy közel áll egymáshoz a két név. Az utóbbi időben sok 
segítséget kaptak a jegyző úrtól, aki segített megfogalmazni a bírósági bejegyzéshez 
szükséges iratokat. 
Bizonyára mindenki tudja, hogyan indultak el, 5-10-20 ezer forintokat adtak össze, ezzel 
kezdtek. Jelenlegi anyagi helyzetük nulla, a vidéki meccsekre történő szállításokhoz is 
hozzájárultak. Amit szeretnék hangsúlyozni: a hazai meccsek után majdnem mindig van egy 
vacsora, de soha nem az egyesület pénzéből, mindig felajánlásból történt. 
Vannak gondok a személyekkel is, a csapatkapitány itt hagyta a csapatot, akire hallgatott a 
csapat. Óriási segítség lenne, ha támogatást kapnának. A horgászegyesület nevében 
felajánlottam segítségemet, az egyesület égisze alatt ezen az adószámon pályázhatnak a civil 
szervek támogatásáért. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  A régi egyesület hogy áll most? 
 
Herpai Mihály:  Senki semmit nem tud róla, hogy áll a pénztáruk, a gazdálkodás. A 
bíróságon a mai napig be van jegyezve a sportkör.  
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Kérdésem még, hogy mikor és kitől fogjuk megkapni a pályázati feltételeket? 
 
Búza Zsolt:  A pályázati kiírást holnap vagy holnapután minden civil szervezethez el fogjuk 
küldeni és a honlapra is feltesszük.  
Van-e kérdés? 
 
Dobos Péter:  Van-e valami lehetősége az önkormányzatnak, hogy a régi egyesületen behajtsa 
ezt a gázdíj hátralékot? Még ha meg is szűnt – bár nem szűnt meg, mert be van jegyezve.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  A megoldás az lenne, ha tisztújítás lenne az egyesületben.  
 
Búza Zsolt:  Elvileg az önkormányzat szerződést kötött a civil szervezettel az ingatlan 
üzemeltetésére. Az önkormányzatnak nincs lehetősége a civil szervezettől számon kérni azt, 
hogy milyen adósságot halmozott föl?  
 
Dr. Lajkó Norbert:  Erre van jogosítványunk, csak kérdés mi lesz az eredménye. Fel tudjuk 
szólítani, hogy számoljon be, ennek nincs semmi akadálya. Sok baksit érint ez. 
 
Búza Zsolt:  Én azt gondolom százezer forintokat azért ne dobáljunk ki úgy az ablakon, hogy 
nem tudjuk mi volt az előzménye. Ami jogosítvány a kezünkben van, használjuk ki ezeket. 
Azt szeretném kérni, ha a képviselő-testület beleegyezik, a jegyző urat felhatalmazzuk, 
jogilag járjon el ebben a dologban. Hivatalosan keresse meg az egyesületet és kérjen 
tájékoztatást arra vonatkozóan, hogyan halmozódott fel ez az összeg. Én úgy tudom még 
zárásra sem volt hajlandó eljönni az elnök , az átadás-átvételt sem csinálta meg az új 
egyesülettel ill. az önkormányzattal. Nagyon sajnálom, hogy ilyen eszközökhöz kell 
folyamodni, mert ez működhetne teljesen másképp is.  
 
Herpai Mihály.  Amikor a gázóra állást leolvasták és papírra írták, elvitték hozzá, még arra 
sem volt hajlandó, hogy azt aláírja. 
 
Búza Zsolt:  Az elhangzottak alapján én azt javaslom, hogy a támogatás terhére az 
önkormányzat fizesse ki a 106.108 forintot. Viszont én egy képviselő-testületi felhatalmazást 
szeretnék kérni a jegyzőnek, hogy a régi egyesületnél nézzen utána a felhalmozott gázdíj 
hátraléknak, és amennyiben mód van rá ezt a hátralékot fizessék be az önkormányzat 
számlájára. Azt hiszem így komplett a dolog. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
74/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baks 
Sportkör által felhalmozott 106.108 Ft összegű gázdíj hátralék miatti 
gázszolgáltatás kikapcsolási értesítőjét és úgy határozott, hogy azt a 
GDF SUEZ Zrt részére kiegyenlíti. 
Egyúttal felhatalmazza dr. Lajkó Norbert jegyzőt, hogy hivatalos 
levélben keresse meg a Baks Sportkör vezetőségét és szólítsa fel a 
tartozás megfizetésére. 
 
Erről értesítést kapnak: 
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1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
Búza Zsolt:  A következő csak egy bejelentés egy levélről, amely részemre érkezett a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóságától. Csak egy részletet szeretnék 
felolvasni ebből 
„2012. február 26-án időközi önkormányzati választást tartottak Bakson. Ön a kampány során 
közzétett szórólapján óvodásokról készült fényképfelvételek felhasználásával ismertette 
választási programját. A beadvány szerint Ön nem kért hozzájárulást egyetlen szülőtől - 
beleértve az indítványozót is – sem a képfelvételek elkészítéséhez, sem ahhoz, hogy a 
gyermekek képmását felhasználva a kampányhoz felhasználhassa.”  
Valóban ez így volt, beismerem, hogy hibáztam, nem voltam elég körültekintő ebben a 
dologban. Nem akarom menteni magamat, vállalom ezért a felelősséget, és tulajdonképpen 
azt is vállalom, hogy amiért személyválogatás nélkül minden gyereket lefényképeztünk. 
Ugyanis fordított esetben ha az én gyerekemet fényképezi le az ellenzék és csak az én 
gyerekemről állítják csak ki a fényképet, akkor én felháborodtam volna, hogy egy faluvezető 
az én gyerekemért nem akar tenni. Pontosan azért személyválogatás nélkül, hiszen a 
jelmondatunk a velem együtt induló képviselőtársaimmal együtt az volt, hogy „A jövőnkért 
dolgozunk!”. Azt gondolom, hogy személyválogatás nélkül ha ellenzéki, s ha nem is 
szimpatikus az induló polgármester-jelölt, én akkor is azt vállaltam a kampányban és azt 
vállalom most is, hogy mindenkiért nemre, színre, korra, súlyra és politikai hovatartozás 
nélkül szeretnék mindenkiért dolgozni ezen a településen. Természetesen arra is van mód és 
lehetőség, miután felfedte anonimitását az a szülő vagy szülők, akik nehezményezték, hogy az 
ő gyermekükért is szeretnék tenni képviselőtársaimmal együtt ezen a településen, vagy kikéri 
m agának ez a szülő, hogy én dolgozzak őérte. Nagyon sajnálnám, ha mi programokat és 
rendezvényeket hoznánk ide, és a szülő odajönne hozzám vagy bárkihez s azt mondaná 
”Polgármester úr, az én gyermekem ne vegyen részt ezen a rendezvényen”.  
Természetesen beismerem, hibáztam, ezért legközelebbi kampányon – ha úgy gondolom, 
hogy itt fogok indulni polgármester-jelöltnek – körültekintőbb leszek. Nem tudom, hogy ez a 
feljelentés tovább fog-e menni, de azért, hogy maximális jó szándékkal és jóindulattal vettem 
bele a kampányomba az óvodásokat, hogy a jövőnkért szeretnék dolgozni, vállalom a 
felelősséget.  
Ha úgy dönt az anonim feljelentő, hogy tovább megyünk polgári peres útra ill. bíróságra, 
állok elébe. Ott is ugyanezeket a dolgokat el fogom mondani. Azt sajnálom csak, hogy a 
választások után még mindig nincs vége a hatalmi harcnak, végre már be kellene fejezni. 
Ugyanis 1,5 millió forintjába került az embereknek, hogy Bakson időközi választás történt. 
Meddig fogják még az adófizetőket sújtani a feljelentgetésükkel és egyebekkel, hiszen 
polgármester lett feljelentve. 
Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, kérek mindenkit, és a 
valódi együttműködésre tekintettel kérem az ellenzéki képviselőket, akik bejutottak és azokat 
a képviselő jelölteket, akik az ő támogatásukkal indultak, hogy arra törekedjünk – hiszen mi 
az én képviselőtársaimmal együtt azt fogadtuk meg -, a választások után árkokat temetünk be 
és hidakat építünk egymás közé. Kérem ebben a segítségüket, hogy ez így is legyen! 
 
2.9 Gémes Ferenc Baks, Petőfi u. 5. sz. alatti lakos beadványa 
Előadó:  Búza Zsolt 
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Búza Zsolt:  Az előző testületi ülésen abban maradtunk, hogy legközelebb tárgyaljuk a 
beadványt, mivel a beadvány készítője szóbeli kiegészítésre kért lehetőséget – a múltkor 
viszont nem tudott megjelenni.  
 
Dr. Lajkó Norbert:  Gémes Ferenc Baks, Petőfi u. 5. sz. alatti lakos beadványt terjesztett elő 
személyemhez, melyben az alábbiakat kéri (Dr. Lajkó Norbert jegyző ismerteti a beadványt). 
A 2. pont már okafogyottá vált, mivel a Baksi Hírmondó azóta újraindult. 
 
Búza Zsolt:  Megkérdezem a tisztelt képviselőket, megadják-e a szót Gémes Ferencnek? 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
75/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
Gémes Ferenc Baks, Petőfi u. 5. sz. alatti lakos részére beadványának 
tárgyalása során biztosítja a hozzászólás, véleménynyilvánítás, 
kérdezés jogát. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Gémes Ferenc (6768 Baks, Petőfi u. 5.) 

 
Gémes Ferenc:  A választás utáni napon megfogalmaztam gondolataimat és az alakuló ülésre 
beadtam. Akkor még nem tudtam, hogy a Baksi Hírmondó újraindul. Felháborított az, hogy 
pl. az októberi számban a polgármesternek 2 sorra sem volt joga a Fátyolné által szerkesztett 
újságban, viszont volt benne más, Mihályné Tóth Margitnak 2 oldala, meg patika bónusz.  
Az 1. pontban megfogalmazott kérésem az elemi tisztesség okán kellene megtérítenie a két 
képviselőnek. Korábban elhangzott, hogy a választások 1,5 millió forintba kerültek a falunak, 
ezt térítsék meg.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó:  Az újságról annyit, hogy minden újság a jegyző véleményezése 
után megy a nyomdába. Amit küldtek az újságba, az jelent meg benne, az újságnak van egy 
határideje, a rágalmat visszautasítom!  
A másik – most ugyanolyan vendégként ülök itt, mint a tisztelt hozzászóló. 
 
Búza Zsolt:  Bocsánat, tisztázzuk: képviselő vagy,  megválasztott képviselőként ülsz itt, csak 
nem gyakorolhatod a képviselői jogaidat. Tehát nem vendég vagy. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó:  Mindegy, hagyjuk. Úgy gondolom, ezt a részét most Kovács 
Gábornak köszönhetjük. A telefonszámom 10 éve nem változott, csak egy telefonba került 
volna, hogy figyelmeztessen a vagyonnyilatkozat beadási határidejére. 
Visszautasítom, hogy mi ketten csődbe juttattuk a falut! Ez régi lerágott csont, mi ketten ki 
voltunk jelölve, mert ellenzékiek vagyunk, akik bejutottunk. Te biztos nem szavaztál ránk, de 
még 350 ember ránk szavazott. Lényegtelen, itt vagyok, nekik köszönhetem, nem neked.  
A polgármester is azt mondta az előbb – és ezt vedd te is magadra -, hagyjuk már a régi 
dolgokat és ha tényleg pozitívan akarunk előre nézni és megpróbálunk együtt dolgozni, akkor 
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ilyen beadványokkal ne zavarjuk fel a pocsolyát! Téged is erre kérlek, hogy együtt tudjunk 
dolgozni.  
 
Gémes Ferenc:  Én azt a tájékoztatást kaptam, hogy az újságot te szerkeszted, mást nem 
tudok mondani. A másik dolog, a beadványom már rég megírtam, csak nem tudtam a múltkor 
eljönni, azért most van tárgyalva.  
 
Tomuszné Fülöp Katalin:  Én annyit szeretnék csak hozzászólni, valóban előfordultak olyan 
dolgok, hogy nem jelentek meg dolgok, amiket az ember szeretett volna megjelentetni. 
Személyesen én is jártam így. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó:  Tudom, azért elnézést is kértem. Ezt nem tudom hányadszorra 
hozod föl.  Bocsánat, aki dolgozik, az hibázik. 
Az összegről annyit, hogy felajánlás érkezett, beleszállunk a választásokba – nem tartottak rá 
igényt.  
 
Búza Zsolt:  Ezekről a dolgokról majd akkor kérdezzük Mihályné Tóth Margitot, ha itt lesz és 
tud rá válaszolni. 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Én is megszólíttattam, csak két mondatot szeretnék, az egyik a 
szerkesztés ill. az újságírási történet. Valamennyi képviselő tudja, hogy amikor a Baksi 
Hírmondó elindult, akkor sem azzal foglalkoztam, hova és mekkora tartalmú cikkeket 
helyezzünk, hanem elsősorban a stilisztikai, nyelvtani részét tekintettem át. Ez Fátyolné 
Ménesi Ildikó szerkesztési idejében is úgy alakult, hogy amikor elkészítette az újságot 
megkaptam, áttekintettem, de annak a tartalmát, hogy ki milyen cikket adott le, nem 
vélelmeztem. Nem foglalkoztam annak tartalmával, semmilyen jellegű dolgával, mert nem ez 
volt a feladatom.  
A másik dolog a választási költség, ezt már nem nagyon kellene emlegetni. Ezt már annyiszor 
elmondtam, hogy egy választás legyen időközi vagy bármilyen, az nem egy ünnepség. A falu 
életében sem egy ünnepség, egy szomorú esemény volt. Látjuk, hogy mennyi a költsége. Ez 
azért lényeges, mert jogszabályok vannak, ami alapján el kell számolnunk az állam felé. A 
Kormányhivatal függetlenül attól, hogy egy forinttal sem támogatta az állam a baksi időközi 
választást, el kell számolnunk a 7/2012. KIM rendelet alapján. Oda nem írhattam be azt, hogy 
40 adag pacalpörkölt, 40 adag savanyúság meg nem tudom még mi. Itt mindenre előírt 
normatíva van és a normatíva alapján kellett kalkulálni. Úgy gondolom, hogy itt van egy 
kimutatott költségvetés ami alapján ez elkészült, ebben nincs benne az a munkabér, amely 
időszakban én foglalkoztam az előkészítéssel a munkaidőn felül ill. a kolléganőim bére, akik 
ebben segédkeztek. A munkaidőnk időarányos része vagy esetlegesen a túlmunka.  
Ezzel én már nem kívánok foglalkozni, hogy ki mit ajánlott fel a választásra, mivel lehetett 
volna csökkenteni a költségeket. Először kell végiggondolni a döntés előtt és utána kell 
dönteni. Amikor a képviselők nagyobb része feloszlatta testületet, elmondtam, jól gondolják 
meg, mert 100 %-ban mi fizetjük a költségeket.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó:  Egyetlen mondat még Gémes Ferencnek, ami a patika bónuszra 
szól: a hirdetésekért minden esetben fizetni szoktak. Ez a költségeket csökkenti.  
 
Gémes Ferenc:  Az volt a probléma, hogy a hirdetés benne volt, de a falu vezetésének nem 
jutott hely. 
 
Búza Zsolt:  Zárjuk le! 



 17 

2.10 Hitelfelvételi javaslat a „Népi régiségek háza” pályázat és a „Faluközpont 
rehabilitáció Bakson” pályázat nettó összegének finanszírozására 
Előadó:  Búza Zsolt 
 
Búza Zsolt:  Bizonyára mindenki tudja és látja, hogy nagyjából már befejezéshez közeledik a 
tűzoltómúzeum és a tájház. Nem azért haladt ilyen lassan a tűzoltómúzeum építkezése, mert a 
kivitelezők ilyen lassan dolgoznak, hanem mert műszaki tartalom változtatásra volt szükség. 
Ez időt vett igénybe és engedélyeztetni kellett a közreműködő szervezettel. Ahhoz, hogy ezt 
be tudjuk fejezni ill. az elszámolás is meglegyen – hiszen egy pályázat akkor van befejezve, 
amikor a pénzügyi elszámolás is megtörténik -, ehhez elengedhetetlenül szükség van anyagi 
forrásra. A pályázatok mind utófinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy a beruházónak meg kell 
finanszíroznia a beruházás költségét. Miután igazolja a közreműködő szervezet felé, hogy ez 
kifizetésre került a kivitelezőnek, utána tud csak kifizetési kérelmet benyújtani és azután 
utalják a megelőlegezett összeget.  
Ilyen helyzetben vagyunk mi is mind a tűzoltómúzeummal, mind a sokat emlegetett 
faluközpont rehabilitációval is. Tulajdonképpen két határozati javaslatról van szó, ahhoz, 
hogy be tudjuk nyújtani a kifizetési kérelmeket a népi régiségi házak esetén 8.660.632 forint, 
míg a faluközpont rehabilitáció esetén 7.271.573 forint beruházás megelőlegező hitelre van 
szükségünk. Kérem Önöket, szavazzunk a két javaslatról! 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
76/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat támogatást megelőlegező beruházási 
hitelt kíván felvenni a 2076883626 azonosító számú „Népi régiségi 
házak létrehozása Bakson” című pályázat nettó összegének 
finanszírozására. A pályázat támogatási intenzitása a nettó összeg 100 
%-a.  
A felvenni kívánt hitel összege 8.660.632 Ft. 
A hitel összegének törlesztése a támogatási összeg bankszámlára 
történő megérkezése után fog megtörténni. 
A hitel futamideje 1 év 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
4.) Kereskedelmi és Hitelbank Zrt 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8.) 
 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
77/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzata támogatást megelőlegező beruházási 
hitelt kíván felvenni a 20660000709 azonosító számú „Faluközpont 
rehabilitáció Bakson” című pályázat nettó összegének 
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finanszírozására. A pályázat támogatási intenzitása a nettó összeg 100 
%-a. 
A felvenni kívánt hitel összege 7.271.573 Ft. 
A hitel összegének törlesztése a támogatási összeg bankszámlára 
történő megérkezése után fog megtörténni. 
A hitel futamideje 1 év 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
4.) Kereskedelmi és Hitelbank Zrt 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 6-8.) 
 

Búza Zsolt:  Természetesen a későbbiek folyamán fogunk még dönteni egy nagyon kedvező 
hitelfelvételről. Ugyanis az önkormányzatoknak lehetősége van a Magyar Fejlesztési Banktól 
hosszú lejáratú hitelt felvenni, mégpedig az önerőre vonatkozóan. Ez nagyon kedvező 
támogatott hitelkonstrukció 4 % kamattal. A futamidőt minden önkormányzat maga 
határozhatja meg.  
A tűzoltómúzeum és a tájház el fog készülni a falunapokra. Az utóbbi években a falunapok 
alkalmával mindig valamilyen átadás történt, ezt most is így szeretnénk. Azt is szeretnénk, 
hogy a faluközpontunk elkészüljön, ezért olyan vállalkozót – elsősorban baksi vállalkozót - 
szeretnénk megbízni a kivitelezéssel, aki tudja vállalni, hogy augusztus 3-ra ill. 4-re elkészíti 
azokat a fejlesztéseket, amelyek ehhez a beruházáshoz kötődnek. Tulajdonképpen három 
részről beszélünk. Az egyik az utcabútorok kihelyezése, ami már megtörtént. A második egy 
elektromos beruházás, kandeláberek kihelyezése a faluház melletti parkba ill. a buszfordulóba 
a szökőkút mellé. A harmadik elem két térburkolat, egy sétány a templom mellett, valamint a 
buszfordulóban.  
Ezekhez szeretnék kérni javaslatot, kik azok a vállalkozók, akiket megkeressünk Bakson. Az 
elektromos beruházáshoz javasolnám Mucsi Ferenc kisteleki vállalkozót, aki eddig is nagyon 
sokat segített az önkormányzatnak. Vele amúgy is kapcsolatban állunk, falunapok alkalmával 
ő szokta az ideiglenes áramellátást biztosítani.  
A szökőkút kivitelezésére szerintem egy olyan baksi vállalkozó legyen, aki mind anyagilag 
meg tudja ezt előlegezni, mind a határidőt is tudja tartani. A falunapokra teljes egészében 
szeretnénk befejezni. 
Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
Itt szeretnék helyi vállalkozókra javaslatot kérni. 
 
Kovács Gábor:  Nekem volna javaslatom, melyik vállalkozókat kellene megkeresni az 
építésre: Ménesi László, Rostás László, Herczeg Zsolt, Harmath Mihály, Apró Ferenc, Csurár 
Csaba, Túri István. Ezek baksi vállalkozók, akik a Polgármesteri Hivatalban be vannak 
jelentkezve.  
 
Búza Zsolt:  Van-e más javaslat a kivitelezőkre vonatkozóan? Ha nincs más, én javaslom a 
Kovács Gábor által felsorolt vállalkozók részére kiküldeni az anyagot. A Közbeszerzési 
Törvényünknek megfelelően aki a legolcsóbb árajánlatot adja, az fogja a munkálatokat 
elvégezni ill. akit a képviselő-testület megbíz ennek a munkának a kivitelezésével.  
 



 19 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
78/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Faluközpont rehabilitáció Bakson” pályázat folytatása – 
kivitelezők megkeresése című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza. 
 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Faluközpont rehabilitáció Bakson pályázat építési munkáinak 
kivitelezésére az alábbi vállalkozóktól kér be árajánlatot. 
 

• Ménesi László (6768 Baks, Fő u.       ) 
• Rostás László (6768 Baks, Árpád u.        ) 
• Herczeg Zsolt (6768 Baks, Május 1. u.      ) 
• Harmath Mihály (6768 Baks, Kolozsvári u.       ) 
• Apró Ferenc (6768 Baks, Fő u.       ) 
• Csurár Csaba (6768 Baks, Fő u.       ) 
• Túri István (6768 Baks, Rózsa u.        ) 

 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 

 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
79/2012. (IV.25.)   határozat 
 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Faluközpont rehabilitáció Bakson” pályázat folytatása – 
kivitelezők megkeresése című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza. 
 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
a Faluközpont rehabilitáció Bakson pályázat villanyszerelési 
munkáinak kivitelezésére Mucsi Ferenc (6760 Kistelek, ) 
vállalkozótól kér be árajánlatot. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 
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2.11 Pályázat önkormányzati felzárkóztatási támogatásra [5/2012. (III.1.) BM rendelet] 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Bizonyára elolvasták az előterjesztést, melyben önkormányzati felzárkóztatásra 
lehet pályázni. Ez egy 100 %-os intenzitású pályázat, önerőt nem igényel. 
Azt gondolom, hogy Bakson is nagy szerepet játszik a piac. Ahhoz, hogy a helyben 
megtermelt javakat értékesíteni tudják a termelők, elengedhetetlen feltétele egy jól működő 
piac. Ennek a fejlesztésére már történtek lépések, sajnos akkor nem nyert a pályázat. Most 6,5 
millió forint erejéig lehetőség van a helyi piacot fejleszteni. Ez tartalmazna szociális blokkot: 
női-férfi wc-t minimális igényeknek megfelelően, uniós előírásoknak megfelelően 
mozgáskorlátozottak részére is kialakítva, a megmaradt pénzből fedett árusítóhelyek és új 
kerítés kialakítása lenne előregyártott kerítéselemekből.  
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
80/2012. (IV.25.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételeinek részletes 
szabályairól szóló 5/2012. (III.1.) BM rendelettel kapcsolatos 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 
 
1. Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy pályázatot nyújt be az önkormányzati felzárkóztatási 
támogatásra. 
 
2. A pályázat célja: a Baks Község Önkormányzata által fenntartott 
piac infrastrukturális fejlesztése. 
 
3. Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Dr. Barcsi Judit pályázatíró 
4.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
Búza Zsolt:  Van-e olyan esetleg bejelentés, közlemény, amely nyilvános és mindenkit érint? 
 
Kátai Benedek József:  Nekem van, a temetővel kapcsolatos. Úgy értesültem, hogy ki lesz 
vágva egy fa a fiam sírja mellett. A faluban ebből biztos probléma lesz, mert azt kérdezik, mi 
lesz a többivel? 
 
Búza Zsolt:  A többi is ki lesz vágva. 
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Kátai Benedek József:  El akarom kerülni azt, hogy az emberek azt mondják: „mert te a 
polgármester barátja vagy” és „a jegyzővel beszélsz”. Nagyon szemetel, a gyökere a sírokat is 
megemelte máshol. 
 
Búza Zsolt:  A temető fenntartása az önkormányzat kötelező feladata. Azt gondolták régen 
amikor ültették azokat a fákat, milyen jó lesz temetéskor majd árnyékban állnak a szertartás 
alatt. Már máshova temetkeznek az emberek, az a rész teljesen be van ültetve fákkal. A 
síremlékek nem kevés pénzbe kerülnek a hozzátartozóknak. Nekünk körültekintően kell 
bánnunk ezekkel a sírokkal és ha jelzés érkezik - nemcsak te, hanem többen jeleztek felénk -, 
hogy folyamatosan hullik a sírokra a termés vagy megemeli a gyökere a sírt, ezt nekünk 
kezelni kell.  
Az, hogy most egy fa kerül kivágásra azért történik, mert nincs olyan szakemberünk, aki ezt 
vállalta volna, külső szakember segítségét kértük. A kivágásért nem kell fizetnünk, cserébe 
elviszik a fát. Később az összes fát ki fogjuk vágni, mert problémát jelent. 
 
Kátai Benedek József:  Kérném, hogy ez jelenjen meg a Baksi Hírmondóban. 
 
Búza Zsolt:  Megköszöni a részt vételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

               Búza Zsolt                Dr. Lajkó Norbert 
              polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
   Kecskeméti Józsefné képviselő Lépné Soós Anita alpolgármester  
              jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


