
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat képviselő–testületének 2011. július 20–án 
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Boros János képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert  jegyző 

Igazoltan távol: 
 Jaksa Ferenc  képviselő 

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? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

153/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
meghívóban rögzített napirendeket tárgyalási alapul 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Lépné 
Soós Anita és Boros János képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

154/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné 
Soós Anita és Boros János képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 
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Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita képviselő 
4) Boros János képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Baks belterületi csapadék–és belvíz elvezetés II. ütem kivitelezői közbeszerzése 
(2. eljárás eredménye) 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: A Baks belterületi csapadék–és belvíz elvezetés II. ütem kivitelezői 
közbeszerzése (2. eljárás eredménye) sikeresen előkészítésre került, a 
bírálóbizottság elbírálta a pályázatokat. Javaslom a GÁZÉPSZERKER Kft. 
ajánlatát elfogadni, és nyertes ajánlattevőként a vállalkozóval szerződést kötni. 

Mihályné Tóth Margit: A pályázati azonosítóként nem az szerepel az 
előterjesztésen, mint amit a polgármester felolvasott. 

Dr. Lajkó Norbert: Az előterjesztésen szereplő azonosító a szerződésszámot 
jelenti. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

155/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete 
megtárgyalta a „DAOP–5.2.1/A–09–2009–0004” sz. 
projekthez tartozó kivitelező kiválasztására lefolytatott 2. 
Közbeszerzési eljárás eredményére vonatkozó előterjesztést 
és az alábbi határozatot hozza: 

1. Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Bíráló 
Bizottság értékelése alapján úgy határozott, hogy a DAOP–
5.2.1/A–09–2009–0004 számú, Baks Belterületi csapadék–
és belvíz elvezetés II. ütem című projekthez kapcsolódó 
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevője a GÁZÉPSZERKER Kft. (6760 
Kistelek, Ede u. 6.). 

2. Baks Község Önkormányzatának képviselő–testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződéskötési 
tilalmi időszak lejártát követően a szerződést aláírja. 

Határidő: 2011. augusztus 1. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 
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Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa érintettek 
4) GÁZÉPSZERKER Kft. (6760 Kistelek, Ede u. 6.) 
5) Irattár (Iktatószám: 403/2011.) 

II. Napirendi pont:  

Megbízás a kataszteri ingatlanok újraértékelésére 
Ea: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Dr. Lajkó Norbert: A vagyonleltár aktualizálása a belső ellenőr jelentése alapján 
indokolt. Ehhez a leltárban szereplő ingatlanokat újra kell értékelni, melyet 
megfelelő szakember készít el. 

Mihályné Tóth Margit: Egyszeri megbízás lesz? 

Dr. Lajkó Norbert: Igen. 

Boriné Dóka Erika: 2005–ben értékelték fel a kataszterben szereplő 
ingatlanokat, de a könyvelésben az átvezetés nem történt meg. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

156/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megbízza 
Kálmán Zoltán ingatlan értékbecslőt, hogy Baks Község 
Önkormányzat vagyonkataszterében nyilvántartott 
ingatlanokat értékelje fel. 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

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) Kálmán Zoltán 6723 Szeged, Zsolnai u. 5.  
5) Irattár (Iktatószám: 1188/1/2011.) 

III. Napirendi pont:  

Civil szervezetek tájékoztató beszámolója (a 2011. június 29. napján elmaradt 
beszámolók megtárgyalása) 
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Búza Zsolt: Felkérem Dobos Pétert a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős 
Egyesület elnökét beszámolója megtartására. 

Dobos Péter: Nem kívánom kiegészíteni a beszámolót, kérem az írásos 
beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

158/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Baksért 
Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóját megtárgyalta és azt 
jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Dobos Péter, Baksért Hagyományőrző és Szabadidős 

Egyesület elnöke 
4) Irattár (Iktatószám: 873/9/2011.) 

Búza Zsolt: Tájékoztatom a Tisztelt Testületet, hogy a helyi labdarugó csapat 
elnöksége lemondott a bajnokság befejezésekor, bár, erről a testület írásos 
tájékoztatást nem kapott. A tavasszal mintegy 603.000,–Ft dologi kiadást 
fordítottunk az egyesületre. A 2010. évi támogatás körülbelül 2,4 MFt volt.  

Mivel az előterjesztéssel kapcsolatosan a jelenlévő hallgatóság közül is 
szeretnének hozzászólni, kérem a képviselő–testületet, biztosítsuk a hozzászólás 
jogát a jelenlévő helyi állampolgároknak. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

159/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy biztosítja a hozzászólás, 
véleménnyílvánítás lehetőségét a jelenlevő hallgatóság 
részére. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Herpai Mihály: A szakosztályvezető Bordányba ment el, az Egyesület kb. 
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500.000–Ft tartozást halmozott fel, ezért egy új Egyesület alakult Baks Baráti 
Sportegyesület néven. A csapatban baksiak játszanak. 

Dr. Lajkó Norbert: Javaslom, tagdíjat állapítson meg az egyesület, mely a 
működésüket segítené. 

Boros János: A szurkolók is támogatják a csapatot. 

Herpai Mihály: A szurkolók, és a tagok is, akik az egyesületbe belépnek, azok is 
fizessenek tagdíjat. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, minden tag fizessen tagdíjat. 

Herpai Mihály: 60 fő tagja lesz az egyesületnek. 

Dr. Lajkó Norbert: Ki végzi z Egyesület könyvelését? 

Herpai Mihály: Dudás Katalin végzi. Sajnos a gázóra leolvasásakor 500 m3–rel 
kevesebb volt kifizetve mint a tényleges fogyasztás. 2011–ben nincs fizetve 
gázfogyasztás. Zsóri Péter nem írt alá semmilyen átadási okiratot, az ajtózárakat 
lecserélték. Kérdésként merült fel bennem, vajon a belépőkből befolyt 
pénzeknek mi lett a sorsa?  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

160/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Baks 
Községi Sport Egyesület 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolóját megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Zsóri Péter Baks Községi Sport Egyesület elnöke 
4) Irattár (Iktatószám: 873/10/2011.) 

IV. Napirendi pont:  

Előterjesztések 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek az Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalására. Már több alkalommal 
volt bizottság és a testület előtt is, az utolsó alkalommal a Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság nem tárgyalta.  

Dr. Lajkó Norbert: Sajnos nem történt előrelépés az SZMSZ kiegészítésével 
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kapcsolatosan, mert a módosító javaslatokat nem juttatták el hozzám.  

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy a határozatképességhez szükséges 
létszám 4 főre módosuljon, javaslom az általános rendelkezésekben a Baksi 
Hírmondót beleírni, a rendes ülések időpontja 13 óra legyen. A képviselőtestület 
által adományozot kitüntetések szerepeljenek a rendeletben. 

Dr. Lajkó Norbert: A kitüntetéseket külön rendelet szabályozza. 

Búza Zsolt: A soros ülések időpontjaként a 16 órás kezdést azért javasoltam, 
hogy aki részt szeretne venni az ülésen az el tudjon jönni. Javaslom, hogy 
elektronikus formában kerüljenek kiüldésra a testületi anyagok. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy a rendkívüli ülésen csak a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat lehessen tárgyalni. A testületi ülések anyagát 
elektronikusan vagy írásosan kapják meg a képviselők. Javaslom, hogy a 
hozzászólás jogát a képviselő–testület engedélyezze, és a testületi ülésekről 
Baks honlapján keresztül tájékoztassuk a lakosságot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2011. (VII. 20.) Ör. rendelete 

Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek az egyes Szociális 
ellátásokról szóló helyi rendelet elfogadására. 

Dr. Lajkó Norbert: Javaslom a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
rendelet tervezetet elfogadni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
7/2011. (VII. 20.) Ör. rendelete 
Az egyes szociális ellátásokról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Tiszta Víz 
Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás írásos előterjesztésének 
elfogadására. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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161/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

1. Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete 

jóváhagyja, hogy a Tiszta Víz Ivóvízminőség–javító 
Önkormányzati Társulás pályázatot nyújtson be a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében 
ivóvízminőség–javítás, KEOP–1.3.0 kódszámú pályázati 
konstrukció második fordulójára nettó 2.348.723.517,– Ft 
beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 83,3%) 

 
2. Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a 

szükséges döntés meghozatalára. 
 
3. A képviselő–testület kötelezettséget vállal, hogy a 

társulási megállapodásban rögzített mértékben a 
támogatási kérelem pénzügyi finanszírozásához szükséges 
391.967.669,–Ft önrészből, amely tartalmazza az EU 
Önerő Alap támogatást is, a rá eső összeget biztosítja az 
alábbi táblázat szerint. (Önrész: 16,7%) 

 

Település 
Önrész hitel nélkül (Ft) 

Önrész 
összesen 

Önerő tám. Saját forrás 

Szatymaz 47 766 088 Ft 28 659 653 Ft 19 106 435Ft 
Baks 31 219 838 Ft 18 731 903 Ft 12 487 935 Ft 
Balástya 56 531 122 Ft 32 640 655 Ft 23 890 467 Ft 
Dóc 33 137 826 Ft 19 332 592 Ft 13 805 234 Ft 
Ópusztaszer 64 110 594 Ft 36 956 814 Ft 27 153 780 Ft 
Pusztaszer 34 126 324 Ft 20 072 015 Ft 14 054 309 Ft 
Balotaszállás 23 706 394 Ft 14 223 836 Ft 9 482 558 Ft 
Zsana 21 208 116 Ft 12 724 870 Ft 8 483 246 Ft 
Szank 30 284 344 Ft 18 170 606 Ft 12 113 738 Ft 
Csólyospálos 29 036 486 Ft 17 421 892 Ft 11 614 594 Ft 
Kömpöc 20 840 537 Ft 12 504 322 Ft 8 336 215 Ft 
Összesen 391 967 669Ft 231 439 158Ft 160 528 511Ft 

 
4. Amennyiben a Társulás nem nyeri el a támogatást az EU 

Önerő Alapból vagy a forrás nem áll rendelkezésre, akkor ezt 
az összeget más módon fogja biztosítani. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 
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1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Tiszta Víz Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás 

(6431 Szank, Béke u. 33. Kovács Imréné) 
5) Irattár (Iktatószám: 463/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Csépe István 
kaszáló használat iránti kérelmének megtárgyalására. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

162/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy Csépe 
István (6768 Baks, Fő u. 63.) szám alatti lakos kérelmének 
helyt ad és az önkormányzat tulajdonát képező Baks 0390/2 
hrsz–ú ingatlan kaszálási jogát 2011. december 31. napjáig 
ingyenesen biztosítja. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: 2011. december 31. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Csépe István Baks, Fő u. 63. 
5) Irattár (Iktatószám: 892/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Magyar Telekom Nyrt–
vel fennálló szerződés megtárgyalására. Sajnos számtalan kihasználatlan kártya 
hever a páncélszekrényben, indokolt a szerződés módosítása. 

Boros János: Javaslom, csak azokat a telefonszámokat igényelje az 
önkormányzat, amelyek jelenleg is a használóknál vannak. 

Dr. Lajkó Norbert: Javaslom, adjon felhatalmazást a képviselő–testület a 
jelenlegi telefonszolgáltatólkkal való kapcsolatfelvtelre és ajánlatkérésre, és a 
legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatóval való szerződéskötésre. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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163/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy ajánlatokat kér a Magyarországon működő 
mobiltelefon szolgáltatóktól. 

A képviselő–testület felhatalmazást ad Búza Zsolt 
polgármesternek, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó 
szolgáltatóval 2 éves hűségnyilatkozat mellett szerződést 
kössön. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Csanytelek Község 
Önkormányzata kérelmének megtárgyalására. Csanytelek község lakossága 
fogászati alapellátása biztosítsására időlegesen megbízási szerződést kíván kötni 
Dr. Török Tibor fogszakorvossal. Kéri a testület hozzájárulását ahhoz, hogy a 
Baksi rendelőben ellátást nyújthasson a csanyteleki lakosok részére is, várhatóan 
2011. december 31. napjáig. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

164/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete hozzájárul 
Csanytelek Község Önkormányzat kérelméhez és 
engedélyezi, hogy Dr. Török Tibor fogszakorvos rendelési 
idejében baksi rendelőben (6768 Baks, Fő u. 92.) ellátást 
nyújtson a csanyteleki lakosok részére 2011. december 31. 
napjáig. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
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3) Forgó Henrik Csanytelek Község polgármestere  
(6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) 

4) Dr. Török Tibor fogszakorvos 
5) Irattár (Iktatószám 910/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek UNION Invest Kft. 
kérelmének megtárgyalására. 

Dr. Lajkó Norbert: A közterület megvásárlási szándéka nem támogatható, 
viszont a szelektív hulladékgyűjtő edények áthelyezése megoldható. 

Boros János: Ha átadná a közterületet az önkormányzat a vállalkozónak, akkor 
jóformán nem maradna közterület az érintett szakaszon. A vállalkozó korábbi 
elképzeléseit sem valósította meg. 

Dr. Lajkó Norbert: A vállalkozó adómentességet is kérelmezne, mely nem 
támogatható, mert az adórendeletek személyi hatálya alól egyes vállalkozók 
kiemelése diszkriminatív. 

Búza Zsolt: Ha a vállalkozó megvalósítja fejlesztési elképzeléseit, úgy az 
önkormányzat is intézkedik a szelektív hulladékgyűjtők áthelyezése iránt. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

165/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete támogatja 
az Union–Invest Kft (6768 Baks, Fő u. 96.) szelektív 
hulladékgyűjtő sziget áthelyezése iránti kérelmét azzal, 
hogy a vállalkozó beruházási tervei megvalósítása esetén 
azok áthelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. 

A képviselő–testület kinyilvánítja, hogy a vállalkozó 
kérelmében foglalt egyéb igényeinek (közterület 
értékesítése, adómentesség) jogszabályi akadályai vannak, 
ezért azok nem támogathatók. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Herceg Zsolt UNION–Invest Kft. (6768 Baks, Fő u. 96.) 
4) Irattár (Iktatószám: 913/1/2011.) 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Baks Községi Faluház 
és Könyvtár intézmény megszüntetésére, és a közművelődési feladatok 
átszervezésére. Elkészült az intézmény megszüntető okirata, és az ehhez 
kapcsolódó költségvetési rendelet módosítása. Két alternatíva lehetséges a 
feladatellátás további folyamatossága érdekében úgy, hogy a civil szervezetek 
érdekei se sérüljenek. Szakfeladaton működtetve 4 órában Fátyolné, 4 órában 1 
fő takarító, vagy szakfeladaton Fátyolné 6 órában és egy bérpótlós takarítónő. 

A gazdasági csoportvezető kiszámolta, hogy ki mennyi időt tölt a Faluházban. 
Heti 20 órában is teljesíthetők a Faluházi feladatok. A dologi kiadások 
150.000,–Ft–tal túllépték az előirányzatot.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: A tervezet szerint többet dolgozok most, mint a napi 4 
óra. Egy 1967 óta működő házat nem kellene leépíteni! 

Búza Zsolt: Óriási félreértés van az intézményvezető részéről, ezzel az 
előterjesztéssel kapcsolatosan. Nem leépítésről, nem a Faluház bezárásáról van 
szó, hanem a részben önálló intézmény megszüntetéséről, és a feladatellátás 
szakfeladati formában történő további teljesítéséről. Ez elsősorban gazdasági 
racionalizálást jelent az intézménynél. A civilek érdekei nem sérülnek.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Érvényes kinevezésem van. 

Búza Zsolt: Lehet választani az alternatívák között!  

Mihályné Tóth Margit: A meglévő feladatok mellett adjunk további feladatokat 
Fátyolnénak. 

Búza Zsolt: Van–e más javaslat?  

Boros János: Novemberig maradjon meg a státusz. 

Búza Zsolt: Úgy gondolom, nincs mire várni. 

Boros János: Spórolni akart a képviselő–testület a köztisztviselői létszámmal is, 
de nem támogatta a polgármester. Barcsi Judit munkabérére és nyelvpótlékára 
gondolok. 

Dr. Lajkó Norbert: Sajnálatos, hogy nincs tisztába a Képviselő Úr azzal, hogy 
dr. Barcsi Judit kolleganőm mennyi sikeres pályázatot készített el a 
településnek. A testületi döntésre előkésztett pályázati anyagok a pályázatírók 
munkája, melyek az elmúlt időszakban több százmillió forintot hoztak a 
településre.  

Búza Zsolt: A faluház kérdésében nem egy személyről kell dönteni, és az Ő 
érdekeit figyelembe venni, hanem egy intézményről és annak pénzügyi 
feltételeiről kell határozni. 
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Mihályné Tóth Margit: Meg lehet–e élni 4 órás munkabérből, Ön szerint 
Polgármester Úr? 

Búza Zsolt: Vajon ez a kérdés felmerült a képviselő asszonyban akkor is, 
amikor a Jegyző Úr indokolás nélküli felmentését kezdeményezte? 

Mihályné Tóth Margit: Oldja meg Fátyolné a kedvezőbb kihasználását az 
intézménynek. 

Dr. Lajkó Norbert: Mivel az intézményvezető érintett a döntéshozatalban ezért 
Fátyolné Ménesi Ildikó intézményvezető kizárásáról a testületnek határoznia 
kell.  

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 1 nem és 1 tartózkodás mellett az alábbi 
határozatot hozta: 

166/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Fátyolné 
Ménesi Ildikó intézményvezető részére személyes 
érintettsége okán biztosítja a döntéshozatalban való 
részvétel jogát a Baks Községi faluház és Könyvtár 
megszüntetése tárgyában. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó intézményvezető 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a költségvetési 
előirányzat elfogadására. 

A képviselő–testület 3 igen szavazattal 3 nem szavazat ellenében az alábbi 
határozatot hozta: 

167/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására 
irányuló előterjesztését elutasítja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a PÁL–FA KER kérelmének megtárgyalására. 
Sajnos az önkormányzat előtt még mindig nincs olyan Baksra vonatkozó 
dokumentáció, mely a tervezett fafeldolgozó üzem létesítésére vonatkozik. 

Dr. Lajkó Norbert: Egy Zákányszékre dokumentációt bocsátott a 
rendelkezésünkre. 

Mihályné Tóth Margit: Az probléma, ha tüzép telep lenne. 

Búza Zsolt: A rönkfeldolgozó 10–15 fővel indulna. Tulajdonjog fenntartással 
kellene átadnunk a telket, és ha nem valósul meg, akkor a szerződés hatályát 
veszti. 

Boros János: Sajnos semmilyen előrelépés nem látható. 

Búza Zsolt: Körülbelül 2 hete volt itt Pál József, a testület döntését várja. 

Mihályné Tóth Margit: Telephelynek kell meghirdetni az 1 ha területet. 

Búza Zsolt: Még Kisteleknek is vadászni kell a befektetőket, pedig az autópálya 
mellett fekszik a település. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

168/2011. (VII. 20.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a PÁL–FA KER (képviseli: Pál József 
egyéni vállalkozó, székhely: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 
87/A.) fafeldolgozó üzem létesítésére vonatkozó 
kérelmének helyt ad, és a beruházás megvalósítására 1 ha 
önkormányzati tulajdonú földterületet biztosít ingyenesen 
tulajdonjog fenntartással a Baks Község rendezési tervében 
meghatározott ipari gazdasági övezetben (Baks, 
Köztársaság utca).  

A képviselő–testület a beruházás megvalósítására 
rendelkezésre álló határidőt 2011. december 31. napjával 
állapítja meg.  

Az ingatlanátadással kapcsolatos eljárási költségek 
(földhivatali, ügyvédi díjak) a vállalkozót terheli. 

A képviselő–testület felhatalmazza Búza Zsolt 
polgármestert, hogy az ingatlan tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárásokban a szükséges intézkedést tegye 
meg, és a vállalkozónak a beruházás megvalósítására 
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vonatkozó terveit a következő soros testületi ülésen 
terjessze a képviselő–testület elé. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Csépe István műszaki főmunkatárs 
5) PÁL–FA KER (Pál József egyéni vállalkozó,  

6725 Szeged, Kálvária sgt. 87/A.) 
6) Irattár (Iktatószám: 218/1/2011.) 

Búza Zsolt: Mivel a továbbiakban a képviselő–testület önkormányzati hatósági 
ügyeket és személyi kérdéseket tárgyal, ezért zárt ülés keretében folyik tovább a 
tanácskozás. Megköszöni a hallgatóság és a meghívott vendégek megjelenését, a 
nyílt ülést bezárja. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
Polgármester          jegyző  
 
  
 
 
 
Boros János képviselő Lépné Soós Anita képviselő 
     jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő 

 


