
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. június 29. 
napján megtartott üléséről 

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

Meghívottak: 
 Somogyiné Utasy Ibolya tagintézmény–vezető 

 Pinjung Emilné tagintézmény–vezető 

 Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 
 Dimovics Antal CKÖ elnök 
 Tóth Zoltán őrsparancsnok 
 Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
 Dr. Frank Antal kapitányságvezető 
 Tajti László KKNP természetvédelmi őr 
 Pataki Zsolt KKNP természetvédelmi őr 

 Tóth Zoltán őrsparancsnok 
 Tóth Vilmos BVE elnök 
 Kecskeméti Józsefné Mozgáskorlátozottak  

helyi csoport vezetője 
 Herpai Mihály Horgász egyesület vezetője 

 Deák Ferencné Citerazenekar és Népdalkör  
  vezetője 

 Baloghné Váradi Brigitta Cinege Néptánccsoport vezetője 
 Dobos Péter Baksért Hagyományőrző és  
  Szabadidős Egyesület elnöke 
 Zsóri Péter Baks KSE elnöke 

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 
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pontok tárgyalására és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend 
tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

137/2011. (VI. 29.) 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 Jaksa 
Ferenc és Mihályné Tóth Margit képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

138/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Jaksa 
Ferenc és Mihályné Tóth Margit képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Jaksa Ferenc képviselő 
4) Mihályné Tóth Margit képviselő 

I. Napirendi Pont: 

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

Mihályné Tóth Margit: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 
megtárgyalásának elnapolását kérem, mert módosításokat javasoltunk. 

Búza Zsolt: 2011. március 30. napján tartott testületi ülésen elutasításra került az 
előirányzat módosítás és a zárszámadási rendelet tervezet. A képviselő–testület a 
belső ellenőrzési jelentést elfogadta, bár véleményem szerint a két döntés ellent 
mond egymásnak. Hatodik alkalommal utasította el a testület az alpolgármester 
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személyére tett javaslatomat. Ezen a testületi ülésen tárgyalta a képviselő–testület 
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely szintén elutasításra 
került. Április 28–án az ÖNHKI pályázatról nem tudtunk dönteni, mert a testület 
nem volt határozatképes. Április 29–én újabb testületi ülést tartottunk, melyen 
benyújtásra került az ÖNHIKI, majd elfogadásra került a zárszámadási rendelet is. 
A képviselő–testület már korábban kinyilvánította, hogy nevelési oktatási 
intézményei fenntartói jogát 2011. szeptember 1 napjától a Szeged–Csanádi 
Egyházmegye részére adja át. E döntésnek köszönhetően mintegy 40 MFt–tal kell 
kevesebb összeget fordítani az önkormányzatnak közoktatási feladataira. 
Pozitívumként értékelhető, hogy már azon szülők is nyilatkoztak az egyház oktatási 
szellemével való egyetértésükről, akiknek gyermekei csak 2011. szeptemberétől 
látogatják az óvodát. 

Ezúton köszönöm meg Makra József és felesége, valamint Zsemberi Jánosné 
segítségét, melyet a virágosításhoz nyújtottak. A Baksi Hírmondó színvonala sokat 
romlott az elmúlt hónapokban a testület által szerkesztőnek megválasztott Fátyolné 
Ménesi Ildikó megbízását szeretném, ha visszavonnák, és a régi szerkesztőt 
bíznánk meg. Javaslatomat azzal indokolom, hogy a cikkek idejét múltak, 
közérdekű dolgok nincsenek az újságban. 

Sajnos a márciusi testületi ülés óta sem csitultak a kedélyek. Akkor 4 képviselő 
kezdeményezte a jegyző indokolás nélküli felmentését. Az elmúlt hónapban 
ismeretlen tettes által tett feljelentés miatt hűtlen kezelés és egyéb gazdasági 
bűncselekmények miatt folyt vizsgálat az önkormányzatnál. Legnagyobb 
örömömre a teljes körű gazdasági átvilágítás semmiféle hiányosságot nem tárt föl.  

Pál József egyéni vállalkozó rönkfeldolgozó létesítéséhez szeretne 1 ha területet 
igényelne az önkormányzattól.  

Többen érdeklődtek, hogy a Mária Telepen létesített közösségi ház alkalmazottjai 
hogyan lettek kiválasztva? A pályázat 3 évre szól, Kistelek a gesztor, így a 
kiválasztást is ők intézték. A program 6 települést érint, a beruházással 25 MFt–tal 
gyarapodott a településünk. Természetesen az állásokra túljelentkezés volt. Egy 
kérésem volt a munkáltató felé, ha baksi munkavállaló alkalmas a foglalkozatásra, 
akkor ő legyen alkalmazva. A közösségi ház vezetője Cimberné Maszlag Anikó, 
akinél alkalmasabb személyt nem is lehetett volna választani. Már 3 tábor indult be, 
mely a gyerekeknek hasznos időtöltést biztosít.  

Elkezdődött a régi szeméttelepünk rekultivációja, melynek köszönhetően Baks 
valamennyi szilárdhulladékát elszállítják. A pályázat 100%–os támogatottságú.  

Az önkormányzatot és rajta keresztül a Polgármesteri Hivatalt ért indokolatlan 
támadások ellenére is gördülékenyen folynak a pályázatok, így a Polgármesteri 
Hivatal külső felújításához felvett hitelünket visszafizettük, a nyílt csapadékvíz 
elvezető rendszer I. ütem pénzügyi beszámolója elfogadásra került.  
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Megkaptuk a tavalyi Falunapokra nyert pályázati támogatást is. Hamarosan elindul 
a csapadékvíz elvezető rendszer II. üteme, és az ivóvízminőség–javító program. 

Nyertes pályázattal rendelkezünk parlagfűmentesítésre, a Bárka Szállóra (28 MFt), 
Faluközpont rehabilitációra (8 MFt), Tűzoltómúzeum és Tájházra (9,5 MFt). A 
fejlesztéseket a kerékpárút létesítésével, a vizes élőhely megvalósításával és a 
csapadékvíz elvezető rendszer III. ütemének kivitelezésével kívánjuk folytatni. 

Jaksa Ferenc: Érintettség miatt kértem szót, az elmúlt testületi ülésen korházban 
voltam. Célzások történtek a Bizottság tagjaira, miszerint Ők tették a feljelentést az 
önkormányzat ellen, ezeket visszautasítom, én nem tettem feljelentést. 

Boros János: Én is visszautasítom a vádakat. A 4 képviselő ellen érkezett 
feljelentés nem állja meg a helyét. A polgármester a Mi lejáratásunkkal foglalkozik. 
Ha valamit elfogadunk, azt nem csak Te fogadod el, hanem Mi is, soha nincs 
elismerve a munkánk. 

Búza Zsolt: Nem azt mondtam, hogy a 4 képviselő tette a feljelentést.  

Tekintettel arra, hogy a jelenlévők is szeretnének szót kérni, megkérdezem a 
képviselőtől hozzájárulnak–e a jelenlévők véleményének kinyilvánításához? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

139/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a jelenlévő állampolgárok részére adott 
napirendi pont tárgyalása során biztosítja a hozzászólás, 
véleménynyilvánítás, kérdezés jogát. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Dobos Péter: Szeretném megkérdezni a Jegyző Úrtól, hogy a képviselői okirat 
hamisítás ügyében tett–e feljelentést? 

Dr. Lajkó Norbert: Természetesen megtettem a feljelentést, mert egy képviselő 
előterjesztés kapcsán azt tapasztaltam, hogy nem a képviselő részéről megszokott 
aláírás szerepel az előterjesztésen, vélelmezhetően aláírásával visszaéltek. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Köszönöm a Jegyző Úrnak a családomat ért atrocitást, 
hogy feljelentették édesanyámat. 

Dr. Lajkó Norbert: Úgy gondolom, nem kell testületi ülésen beszámolnom 
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állampolgárok által tett bejelentésekről, feljelentésekről, mert ezek jegyzői 
hatáskörbe tartozó hatósági ügyek. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Az édesanyámat is Fátyolnénak szólította! 

Dr. Lajkó Norbert: Nem kívánom kommentálni a Képviselő Asszony sérelmét. 

Kovács Gábor: Miért ismeretlen tettes tesz feljelenést, miért nem vállalja nevét, 
miért nem hagyják a Polgármestert és a Jegyzőt dolgozni? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Ön tett–e már feljelentést Kovács Úr az önkormányzat 
ellen? 

Kovács Gábor: Igen tettem, de a nevemmel is vállaltam. 

Dobos Péter: Tud–e már valamit a polgármester az ÖNHIKI–ről? 

Búza Zsolt: Hivatalosan még nincs tudomásom a döntésről. 

Rostás Zoltán: Nagyon szép és jó a csatornázás, de miből fizetjük, ha nincs munka, 
csak az adósságunk nő. 

Búza Zsolt: A szennyvízcsatornázás kötelező feladat, aki nem köt rá a rendszerre, 
annak különböző bírságokat kell fizetni, és számlával igazolni a szennyvíz 
elszállítását. 

Mihályné Tóth Margit: Mint a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke 
tájékoztatom a jelenlévőket, hogy az önkormányzat költségvetésének ellenőrzése a 
Bizottság feladata. A Bizottság által feltárt és jegyzőkönyven rögzített 
megállapításokra májusban kaptunk választ hiányosan. Nem lett engedélyezve, 
hogy a nyilvánosság elé kikerüljön a jegyzőkönyv, ezért vannak félreértések. 
Szeretném, ha a helyi újságba bekerülne. Felajánlottam a virágosításra a megoldást, 
de vissza lett utasítva. Nagyon sok társadalmi munkát végzek a falu érdekében, és 
támogatom Baksot. 

Búza Zsolt: A képviselő Asszony a március 30–i testületi ülésen szerette volna 
mindezt felolvasni, de a szükséges dokumentumok, melyek a bizottság 
megállapításaira tényszerű és teljes körű adatokat tartalmaznak nem álltak 
rendelkezésre. A virágosítást a kampányában felajánlotta a Képviselő Asszony.  

Dr. Lajkó Norbert: Meglepődve hallgattam a Képviselő Asszony hozzászólását, 
miszerint hiányos válaszokat kapott a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
megállapításaira. A Bizottság jegyzőkönyvi megállapításait és az arra adott 
tényszerű és okiratokkal, számlákkal bizonyított választ vizsgálta a Csongrád 
Megyei Főügyészség és a Csongrád Megyei Rendőr–főkapitányság. 
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Számukra minden megfelelő és hiánytalan volt. Ezt tükrözi, hogy még nyomozást 
sem rendeltek el az ügyben.  

Búza Zsolt: Ha nincs több hozzászólás, javaslom a beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

140/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a lejárt 
határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről és eseményekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 

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

II. Napirendi pont 

A Képviselő–testület 2011. II. félévi munkatervének megtárgyalása. 
Ea.: Búza Zsolt polgármester  

Búza Zsolt: Az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. 

Dr. Lajkó Norbert: A 2011. II. félévi munkaterv a jelenlegi Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerint lett összeállítva. 

Jaksa Ferenc: Szeretném, hogy augusztusra tervezett ülésen az iskola, és az óvoda 
átadás átvételéről készüljün tájékoztató. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

141/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete 
megtárgyalta Baks Község Önkormányzat 2011. II. félévi 
munkatervét, és azt elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

III. Napirendi pont:  

Beszámoló az adóügyi feladatok 2010. és 2011. évi időarányos helyzetéről 
Ea.: Dr. Lajkó Norbert jegyző 
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Dr. Lajkó Norbert: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A vállalkozók kommunális adója megszünt 2010. december 31. 
napjával. Összegzésként elmondható, hogy javuló adófizetési morál mellett még 
míndig jelentős a kintlévőség, mely elsősorban a csődbe ment, felszámolásra került 
vállalkozások adóhátraléka.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

142/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a 
2010. és 2011. évi adóügyi feladatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót, és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal 
jóváhagyólag tudomásul veszi, és elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Pölös Dezsőné adóügyi előadó 

IV. Napirendi pont 

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság beszámolója a Község Természetvédelmi 
helyzetéről  
Ea.: Tajti László és Pataki Zsolt természetvédelmi őrök 

Tajti László: Írásos beszámolót nem készítettünk, mert tavaly óta nem történtek 
változások. Visszatérő probléma az illegális fakivágás, sajnos a folyamat nem állt 
le. Az illegálisan lerakott szemét is problémát okoz. 

Természetvédelmi körzetben van Baks, ezért lesz a szemét elszállítva a rekultiváció 
keretében. 

Kétéltűek és hüllők védelmére nyertünk pályázatot Baks és Ópusztaszer közötti 
útszakaszra. Körülbelül 20 helyen lesz átvágva a főútvonal, és 50 cm mély alagutak 
lesznek kialakítva. Remélhetőleg a beruházás nem okoz forgalmi fennakadást. 

Búza Zsolt: Javaslom a beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

143/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Kiskunsági 
Nemzeti Park által Baks Község természetvédelmi helyzetéről 
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szóló beszámolóját megtárgyalta, és az jóváhagyólag 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága 6000 Kecskemét, 

Liszt F. u. 19. 

V. Napirendi pont:  

Tájékoztató a Község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről és a 
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról. 
Ea.: Dr. Frank Antal Kisteleki Rendőrkapitányság vezető, Tóth Vilmos BE elnök 

Dr. Frank Antal: A beszámoló külön településekre nincs lebontva. Nőtt a lopások 
száma, de nem Baks a legveszélyeztetettebb terület. 112 bűncselekményben járt el a 
Kapitányság, mely véleményem szerint nagyon sok. 37 lopás, ebből 7 betöréses 
lopás volt.  5 súlyos bűncselekmény melyből 3 testi sértés, 1 szemérem elleni 
erőszak, 1 rablás. Egy személyi sérüléssel járó közlekedési baleset volt. Pozitívum, 
hogy ittas vezetéssel tettenérés nem volt, csak szabálysértési eljárás. A tulajdon 
elleni szabálysértések augusztus 19. óta bírói hatáskörbe kerültek, így ezek plusz 
feladatot jelentenek.  

Búza Zsolt: Köszönöm a beszámolót, javaslom az elfogadását. 

A képviselő –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

144/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Dr. Frank 
Antal, mint a Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője által Baks 
Község közbiztonságának 2010–2011. évi helyzetéről szóló 
beszámolóját elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Dr. Frank Antal, Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője 6760 

Kistelek, Petőfi u. 2. 
4) Irattár (Iktatószám: 906/1/2011.) 
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Búza Zsolt: Felkérem Tóth Vilmost, tartsa meg beszámolóját a Bűnmegelőzési és 
Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról 

Tóth Vilmos: Elakadtak a források, sajnos nincs pályázati lehetőség, a 
létfenntartásunkért küzdünk. 

Búza Zsolt: Köszönet az önkormányzati rendezvényeken való segítségükért 
részvételükért. 

A képviselő –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

145/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Tóth Vilmos BVE elnök 
4) Irattár (Iktatószám: 873/1/2011.) 

VI. Napirendi pont:  
Civil szervezetek tájékoztató beszámolója 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Classic Alapfokú 
Művészeti Iskola keretein belül működő Cinege néptánccsoport írásos 
beszámolójának elfogadására. 

A képviselő –testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

146/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Classic 
Alapfokú Művészeti Iskola keretein belül működő Cinege 
néptánccsoport írásos beszámolóját elfogadja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
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2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Baloghné Váradi Brigitta csoportvezető 
4) Irattár (Iktatószám: 873/2/2011.) 

Búza Zsolt: Felkérem Herpai Mihályt, mint a Horgász Egyesület elnökét tartsa meg 
beszámolóját.  

Herpai Mihály: Köszönöm, hogy évente egyszer beszámolhatunk. Az egyesület 27 
MFt–ot nyert pályázaton az önkormányzat segítségével a Szílvási iskola 
felújítására. Szeptember hónapban az Atkai holtágon horgászversenyt rendezünk. 
Az egyesületnek jelenteg 700.000,–Ft–os megtakarítása van.  

Búza Zsolt: Köszönöm a beszámolót, kérem annak elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

147/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Herpai Mihály a Baksi Horgász Egyesület elnöke 
4) Irattár (Iktatószám: 873/3/2011.) 

Búza Zsolt: Felkérem Kecskeméti Józsefnét, mint a Mozgáskorlátozottak helyi 
csoportjának vezetőjét tartsa meg beszámolóját.  

Kecskeméti Józsefné: Nem kívánom az írásos előterjesztést kiegészíteni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

148/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Baksi csoportjának 2010. évi 
munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Kecskeméti Józsefné, a Mozgáskorlátozott Egyesület 

vezetője 
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4) Irattár (Iktatószám: 873/4/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Citerazenekar és helyi 
Népdalkör beszámolójának megtárgyalására.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Engem bízott meg a vezető, hogy ismertessem a 
beszámolót. Kérem az írásos előterjesztés elfogadást. 

Búza Zsolt: Mihályné Tóth Margit képviselő asszony távozik a testületi ülésről. 

Sajnálom, hogy nincs jelen a vezető, mert szerettem volna tőle megkérdezni, hogy 
mivel érdemelte ki az a 4 képviselő a meghívást a citeratalálkozóra, és Én mint a 
település vezetőjét miért nem lettem meghívva a citeratalálkozóra? Úgy gondolom, 
hogy e civil szervezet vezetőjének nem e helyi politikával kellene foglalkoznia. 

Bérleti díjat egy civil szervezettől sem kérünk, bár anyagi támogatást sem tudunk 
adni. 

Boros János: Nem képviselői minőségemben vettem részt a rendezvényen, hanem 
támogatóként. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

149/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
Citerazenekar és helyi Népdalkör 2010. évi munkájáról szóló 
beszámolóját megtárgyalta, és azt elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Deák Ferencné, a Citerazenekar és helyi Népdalkör 

vezetője 
4) Irattár (Iktatószám: 873/6/2010.) 

Búza Zsolt: Felkérném Mihályné Tóth Margit képviselőt, mint a Baksi Kulturális 
Egyesület elnökét a beszámolója megtartására, de a Képviselő Asszony 
távollétében javaslom a írásos beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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150/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Baksi 
Kulturális Egyesület 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Mihályné Tóth Margit Baksi Kulturális Egyesület elnöke 
4) Irattár (Iktatószám: 873/5/2011.) 

Búza Zsolt: Felkérem Fátyolné Ménesi Ildikót, mint a Nyugdíjas Klub vezetőjét és 
a Baksi Poén Színtársulat képviselőjét beszámolója megtartására. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Az írásos beszámolót kiegészíteni nem kívánom, kérem a 
beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

151/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Baksi Poén 
Színtársulat 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó, a Poén Színtársulat vezetője 
4) Irattár (Iktatószám: 873/7/2011.) 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

152/2011. (VI. 29.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a helyi 
Nyugdíjas Klub 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó, a Nyugdíjas Klub vezetője 
4) Irattár (Iktatószám: 873/8/2010.) 
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Búza Zsolt: Felkérem Dobos Pétert a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős 
Egyesület elnökét beszámolója megtartására. 

Dobos Péter: Az a szóbeszéd járja, hogy a mi civil szervezetünk nem vehet részt 
pályázaton, ha telephelyet változtat. Gondolom ez annak a bizottsági ellenőrzésnek 
az eredménye, mely alapján a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság asztalokról és 
padokról szóló számlát keresett a Polgármesteri Hivatalban. Ilyen számla nincs a 
Polgármesteri Hivatalban, mert ezeket az eszközöket az egyesület vásárolta az 
egyháztól nyert támogatásból. Ezeket azért vásároltuk, hogy ne járjunk úgy, mint 
2010 Szilveszterén amikor elvoltak dugva az asztalok és padok. Pályázatot 
nyújtottunk be a Közösségi házban elhelyezett könyvek beszerzésére. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Ez rágalmazás! Nagyon sokan sok mindent beszélnek, de 
én nem megyek oda az emberekhez. 

Boros János: Ez megint már csak a lejáratásunkról szól! Nagyon sajnálom, hogy 
ide jutottunk! 

Búza Zsolt: Kérem jegyzőkönyvbe foglalni, hogy Boros János elhagyja az 
üléstermet. Mivel a jelenleg hatályos SZMSZ szerint 6 képviselőnek kell jelen 
lenni, így a jelenlévő képviselők száma alapján megállapítom, hogy a testület nem 
határozatképes és az ülést bezárom. 

K.m.f. 

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
 
Jaksa Ferenc képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
 


