
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. augusztus 28. 

napján megtartott soros üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 

 Dobos Péter külsős alpolgármester 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

dr. Barcsi Judit mb. jegyző  

 

Igazoltan távol: Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

Meghívott vendégek: 

 Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 

 Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető 

 Kovács Krisztián intézményvezető 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, 

megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a 

meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e 

egyéb napirend tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

131/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 
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Búza Zsolt polgármester: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők 

megválasztására Kecskeméti Józsefné képviselő és Kovács Gábor képviselő 

személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

132/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

Kecskeméti Józsefné képviselőt és Kovács Gábor képviselőt 

jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3) Kecskeméti Józsefné képviselő  

4) Kovács Gábor képviselő 

 

I. Napirendi pont  

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Volt néhány 

rendkívüli testületi ülés a soros ülések között. Rendkívüli üléseken a Képviselő-

testület döntött a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA megelőlegező hitelről, 

melyet az OTP Bank Nyrt.-től igényelt meg az önkormányzat. Az eredetileg 

41.293.267 Ft hitelkérelmet 6.000.000 Ft-ra módosították. Ugyanezen az ülésen 

döntött még a Képviselő-testület szintén a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó 

bíráló bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatban is. Röviden tömören ennyit 

szerettem volna még elmondani. 

Van-e kérdés a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

133/2013. (VIII.28.) 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. Barcsi Judit mb. jegyző 
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II. napirendi pont: 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodás időarányos 

helyzete, költségvetési rendelet megalkotása, módosítása. 

Dr. Orosz Éva képviselő: Előzetesen a bizottság megtárgyalta és elfogadásra 

javasolja a 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót és a 

rendelet módosítását. 

 

Boriné Dóka Erika gazdasági vezető: Az előirányzatokat módosítottam. Az 

eredetihez képest 2.005.000 Ft-tal kellett megnövelni. Ez főként a dologi kiadások 

emelkedése, munkabér és járulékok terén történt. Dologi kiadások főként azért, 

mert év elején még nem tudtuk, az ez évi gáz, villany, vízdíjakat. Ápolási díj, 

közgyógyellátási díj tavalyi része még minket terhel. Ezeket pluszba be kellett 

tervezni. 

Búza Zsolt polgármester: Tulajdonképpen tényadatokról van szó. Az 

Önkormányzat az első félévben lehető legtakarékosabban gazdálkodott, hisz a 

kiadások kevesebbek, mint a bevételek, bár a bevételek sem érték el az 50%-ot. 

Közel 8%-ot takarítottunk meg az előirányzathoz képest. A bevételek alakulását 

nem az intézkedések intenzitása csökkentette, hanem a kialakult gazdasági 

válságra vezethető vissza. 

Természetesen a havi rendszerességgel kapott 600.000 Ft állami normatív 

támogatás, a továbbiakban is arra sarkallja az önkormányzatot, hogy még 

takarékosabban működjön. Bár nem tudom, hogy ettől hogy lehet még 

takarékosabban működni.  

Van-e kérdés a rendelettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2013. (VIII.28.)  rendelete a 

2013. évi költségvetésről szóló 2/2013(III.08.) 

rendelet módosításáról 

(lásd a mellékleteknél) 

 

Búza Zsolt polgármester: A beszámolóról is szó esett és a szöveges ismertetőben 

is le van írva, amit a táblázatok alapján össze lehet foglalni. Itt is a Pénzügyi és 

Ügyrendi Bizottság elnöke elfogadásra javasolja. Én is elfogadásra javaslom.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

134/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

megtárgyalta a 2013. I félévi költségvetési 

gazdálkodás időarányos teljesítéséről szóló 
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beszámolót és azt előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3.) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

 

III. napirendi pont: Előterjesztések 

Búza Zsolt polgármester: Szintén megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

a Társberuházói megállapodást és elfogadásra javasolja. Társberuházói 

Megállapodás, amely a Baksi Víziközmű Társulat és az Önkormányzat között jött 

létre. A Társberuházói Megállapodás lényege, hogy a szennyvízberuházáshoz 

biztosítani kell megfelelő önerőt, és ezt az önerőt a Baksi Víziközmű Társulat és az 

Önkormányzat együttesen biztosítja. Ezért született ez a megállapodás.  

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Picit furcsának találom, hogy az önkormányzat 

részéről, mint polgármester, megbízod magadat, mint társulati elnököt. Ez így 

jogilag megállja a helyét? Nem tudnak ebbe belekötni?  

Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.: Kérdeztem a bankot, azt mondták, hogy úgy 

kell aláírni, hogy az egyik oldalról a polgármester és még valaki, a másik oldalról 

pedig az elnök és egy bizottsági tag. 

Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha 

nincs, akkor elfogadásra javaslom 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

135/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 

társberuházói megállapodást, amely Baks Községi 

Önkormányzat és a Víziközmű Társulat között jött létre 

elfogadja. 

Határozatról értesítést kap: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a közterület használatról és a 

közterület használatának díjairól szóló rendelet módosítása. Ezt az előterjesztés is 

megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság. Továbbra is ugyanazok a díjak 

szerepelnek a rendeletben, viszont törvény alapján eleget kellett tennünk bizonyos 
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módosításoknak, ezekkel kiegészült a rendelet. Ide sorolható például a 

filmforgatásokra vonatkozó rész, illetve a kiszabható szankció módosítása. 

dr. Barcsi Judit mb. jegyző: Egy apró módosítás a szankcióhoz, méghozzá az, 

hogy a pénzbírság helyett közigazgatási bírságot lehet csak alkalmazni. 

Pénzbírságot csak szabálysértési hatóság alkalmazhat.  

 

Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha 

nincs, akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VIII.28.) 

önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület 

használatának díjairól szóló 10/2008. (VI. 25.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
(lásd a mellékleteknél) 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a köztisztaság helyi 

szabályairól szóló rendelet. Átadom a szót Dr. Barcsi Juditnak. 

Dr. Barcsi Judit mb. jegyző: A 2005-ös köztisztasági rendeletet a Képviselő-

testület hatályon kívül helyezte amiatt, hogy olyan részeket tartalmazott, amit a 

törvény már leszabályozott, és emiatt helyi rendeleti szinten már nem lehetett 

szabályozni. Viszont érdemes lenne azon ingatlanok tekintetében, melyeken 

nincsen allergén, gyomnövény, illetve parlagfű, ott nem tudunk jelenleg szankciót 

alkalmazni, mert erre vonatkozóan nincs jogszabály, törvény. Új szabályozás 

alapján közigazgatási bírsággal lehet büntetni azokat a gazos ingatlanokat, 

melyeken nem tudunk azonosítani allergén gyomnövényt. Helyi szabályok alapján 

folytathatnánk le eljárást és bírságolhatnánk meg azokat, akik nem tesznek eleget 

ezen kötelezettségüknek.  

 

Búza Zsolt polgármester: Nagyon fontos egy ilyen köztisztasági rendelet 

megalkotása, mert sajnos még mindig vannak olyan ingatlantulajdonosok, akiknek 

nagyon gazos az ingatlanuk. Ezek irritálják az allergiás megbetegedésre hajlamos 

embereket. A Képviselő-testületnek igenis fel kell lépnie azon 

ingatlantulajdonosok ellen, akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek.  

 

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra 

javaslom a köztisztasági rendelet előterjesztését. 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

10/2013.(VIII. 28.) önkormányzati rendelete  

a köztisztaság helyi szabályairól 
(lásd a mellékleteknél) 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Itt jönne ennek a rendeletnek egy kiegészítése, illetve 

ehhez kapcsolódóan egy vállalkozói keretszerződés. 

Az önkormányzatnak nem áll módjában és jogában vállalkozói tevékenységet 

folyatni, addig az önkormányzat tulajdonában lévő Nonprofit Kft-nek igen.  

Ha az önkormányzat fölszólítja az ingatlantulajdonost, hogy tegye rendbe az 

ingatlanját, és ha ő erre nem hajlandó, akkor az első fokú hatóság megbízza a Kft-t, 

hogy tegye rendbe az ingatlant, ennek van egy költsége. Az önkormányzat 

megfizeti ezt a költséget a Kft-nek, majd ezt követően adók módjára behajtja az 

ingatlantulajdonostól.  

Szintén megtárgyalta a pénzügyi bizottság és a következő javaslatot tette: egy kézi 

lengő kaszálás 14 Ft/m
2
 + Áfa áron bízzuk meg a Kft. Gépi szárzúzás esetén 20 

Ft/m
2
 + Áfa valamint 2000 Ft+ÁFA kiállási díj. 

Tehát ezzel a két munkanemmel kerülne elfogadásra a vállalkozói szerződés.  

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra 

javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

136/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy a 2013. évben a Baksi Falufejlesztő Nonprofit 

Kft.-t jelöli ki a parlagfű és egyéb allergén növényekkel 

szembeni közérdekű védekezés, valamint a köztisztaság helyi 

szabályairól szóló 10/2013. (VIII.28) önkormányzati 

rendeletben alapján hozott döntésekben meghatározott 

cselekmények végrehajtására. 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 

a Polgármestert a keretszerződés aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

   Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

   Erről értesítést kap: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3.) Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft.-t 
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4.) Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Falunapi tiszteletdíjak 

felajánlása, határozatban való megjelenítése. 

Testületi ülésen tárgyalta a Képviselő-testület, hogy milyen díjakkal szeretné 

támogatni a testület a falunapi rendezvénysorozatot, erről azonban nem született 

akkor határozat. 5 képviselő esetében egy havi bruttó tiszteletdíj felajánlása, egy 

képviselő esetében egy havi bruttó tiszteletdíj valamint járulékai, a polgármester 

esetében pedig nettó 50.000 Ft felajánlás történt meg. 

Erre azért van szükség, mert a pénzügynél ezen határozat alapján tudják 

lekönyvelni. 

 

Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra 

javaslom. 

 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

137/2013. (VIII.28.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy 2013. évi Baksi Falunapokat képviselőnkét 

1 havi bruttó felajánlásával, Mihályné Tóth Margit 

képviselő 1 havi bruttó tiszteletdíj plusz járulékai erejéig, 

Búza Zsolt polgármester úr pedig 50.000 Ft értékű felajánlás 

formájában támogatja. 

Erről értesítést kapnak: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 

 

Még annyit szeretnék elmondani, hogy a Kisteleki Kistérséggel közösen nyert 

Baks is egy egészségmegőrző prevenciós pályázaton. Ezzel kapcsolatban jövő 

héten kellene összeülni. Október 5-én jönne ki ez a rendezvény. Különböző 

szűrések és programok lennének megtartva. Ezeket a szűréseket ingyenesen lehet 

látogatni. Az első program itt fog kezdődni Bakson. A járáson belül minden 

településre fog érkezni.  

A falunapokról még annyit, hogy a visszajelzések abszolút pozitívak. Köszönhető 

ez a Baksért Hagyományőrző Egyesületnek, hogy nyert 508.000 Ft-ot, köszönhető 

annak a példátlan összefogásnak, ami ebben az esetben megtörtént.  

Itt szeretném újfent megköszönni mindenkinek a támogatását, a segítségét, a 

közreműködését! 
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A másik ami nagy sikert aratott a Baks tortája, amit külön köszönök Dr. Orosz Éva 

képviselő asszonynak és lányának.  

Tényleg azt kell mondjam, hogy példátlan összefogás volt most a falunappal 

kapcsolatban. Az újság hasábjain meg volt hirdetve, hogy a tortának milyen 

kellékei vannak. Fél nap alatt tortához való összes kellék felajánlás megtörtént. De 

ez nem volt másképp a Tiszakálmánfalvi vendégek fogadásával kapcsolatosan sem. 

Annyi süteményt felajánlottak az emberek, hogy még másnap is fel tudtuk 

szolgálni. Azokat a gyönyörű házi sütésű süteményeket nem csak a 

Tiszakálmánfalviak, de a helyi lakosok is meg tudták kóstolni.  

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt 

és az ülést bezárom 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   dr. Barcsi Judit  

polgármester         mb. jegyző  

 

 

 

 

Kovács Gábor képviselő      Kecskeméti Józsefné képviselő 

     jkv. hitelesítő             jkv. hitelesítő 
 


