
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. augusztus 31. 
napján megtartott üléséről 

Jelen voltak: 
 Búza Zsolt polgármester 
 Boros János képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó 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 vezető 
 Tóth Zoltán őrsparancsnok 
 Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

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: 

175/2011. (VIII. 31.) 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 
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Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Mihályné 
Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

176/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő– Mihályné Tóth 
Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Mihályné Tóth Margit képviselő 
4) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

I. Napirendi Pont: 

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

Búza Zsolt: Az írásos beszámolót azzal egészíti ki, hogy az Ópusztaszer–Baks 
külterületi kerékpárút konzorciumba kerül megvalósításra, befejeződik az iskola 
óvoda felújítása. A belterületi csapadék– és belvíz elvezetés II. ütemének 
beruházása elindult. A kivitelező határidőre elkészítette a Mária telepi utakat. 
Folyamatban van a szeméttelep rekultivációja, mely várhatóan 2012–ig tart. 
Hamarosan elindul a tiszta víz ivóvíz–minőségjavító program pályázata, melyben 
szakaszolni lehet majd a település vízhálózatát. Nyertes pályázattal rendelkezünk a 
Szilvási iskola felújítására 100%–os támogatás mellett. Ugyancsak nyertes 
pályázatot tudhat magáénak a település tájház, tűzoltómúzeum és faluközpont 
megvalósítására.  

Kérem a beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

177/2011. (VIII. 31.) 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: 
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1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

II. Napirendi Pont: 

Beszámoló az Önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásának 
időarányos helyzetéről. 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: A Szakbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja mind az 
előirányzat módosítást, mind pedig a beszámolót. Elmondhatjuk, hogy jól 
gazdálkodtunk, javult az adófizetési morál. 15 MFt–ot nyertünk ÖNHIKI–n, 
melyből számlatartozásunkat egyenlítettük ki. Hitelállományunk jelentősen 
csökkent, normatíva ellenőrzés miatt visszafizetési kötelezettségünk is van.  

Gyakran az a vád ér bennünket, hogy el van adósodva a falu, pedig jelenleg már 
csak egy hitele van az önkormányzatnak.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
8/2011 (VIII. 31.) rendelete a 

2011. évi költségvetésről szóló 2/2011. (III. 02.) Ör. rendelete 
módosításáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Búza Zsolt: Javaslom a beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

178/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat 2011. I. félévi költségvetési gazdálkodásának 
időarányos helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

III. Napirendi Pont: 

Előterjesztések 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a Baks Községi Faluház és Könyvtár intézmény 
átszervezésére. Már többször tettem erre javaslatot, és most is hangsúlyozni 
szeretném, hogy nem bezárásról van szó. Az állami normatíva nem fedezi az 
intézmény működését. A civil szervezetek sem használják napi 8 órában. Heti 
programtervet kértem az intézmény–vezetőtől a következő hét feladatairól, de a 
Falunapok óta ezt nem kaptam.  

Ha 2011. január 1–től átszerveztük volna az intézményt, akkor mintegy 2,5 MFt–ot 
tudtunk volna megtakarítani.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Ez nem fedi a valóságot, nekem november 30–án lejár a 
szerződésem, ezt a munkát 4 órában nem lehet elvégezni. Jelenleg 4 órában 
rendezvényszervező, 4 órában könyvtáros vagyok, melyről testületi határozat is 
van. 

Búza Zsolt: Egyetlen civil szervezet érdele sem sérülne az átszervezéssel, melynek 
legfőbb indoka az önkormányzat adósságának csökkentése. 

Mihályné Tóth Margit: A Mária telepen létesült közösségi ház a hátrányos 
helyzetű gyerekek felzárkóztatására épült. Ha erre szükség van, akkor a nem 
hátrányos helyzetű gyerekeknek is lehetne, és kell egy intézmény. 

Búza Zsolt: Nem csak a hátrányos helyzetűeknek létesült ez a ház, de vajon mi fog 
változni november 30–a után? 

Mihályné Tóth Margit: A rezsiköltséget az önkormányzat fizeti a többit a pályázat 
biztosítja. Ha rendezvényekre lenne biztosítva pénz, akkor itt is jól működne. 
Büszkélkedhetnénk a szép és jó Faluházunkra.  

Búza Zsolt: Szép a Faluház, de meg kellene tölteni élettel a házat. Ez alapján össze 
lehetne állítani 4 órás nyitva tartást is. 

Búza Zsolt: Kizárja–e a testület Fátyolné Ménesi Ildikót, mint személyesen érintett 
intézmény–vezetőt a döntéshozatalból? 

A képviselő–testület 5 nem szavazat 1 igen ellenében az alábbi határozatot hozta: 

179/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete biztosítja 
Fátyolné Ménesi Ildikó intézmény–vezető döntéshozatalban 
való részvételét a Baks Községi Faluház és Könyvtár 
átszervezésének előterjesztése tárgyában.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
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2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó intézmény–vezető 

Búza Zsolt: Kérem az előterjesztés elfogadását. 

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

180/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítására 
irányuló előterjesztését elutasítja Baks Községi Faluház és 
Könyvtár megszüntetése tárgyában. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya törvényességi 
észrevételeinek megtárgyalására. A törvényességi észrevétel kifogásolja a 
jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztését, melynek oka, hogy egyes jegyzőkönyv–
hitelesítők a telefonos felhívás ellenére sem fáradnak be a Polgármesteri Hivatalba 
azokat aláírni. 

Az alpolgármester megválasztásának elmulasztása továbbra is fennáll, míg a 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásra került. A képviselő–testületnek 
javaslom a határozati javaslat elfogadását.  

Mihályné Tóth Margit: Kollektíven ismerjem el, ha nem rám vonatkozik, miért 
ismerjem el? Nem értek az előterjesztéssel egyet. 

Dr. Lajkó Norbert: Testület döntéséről tájékoztatnom kell a Kormányhivatalt. 

Búza Zsolt: Sajnálom, hogy az érintett Jaksa Ferenc nincs jelen az ülésen, és nem 
tudjuk, hogy mi az oka, hogy jegyzőkönyv–hitelesítőként nem írja alá a 
jegyzőkönyveket. 

Az alpolgármester személyére tett javaslatom 6 alkalommal került elutasításra, 5 
képviselőt kerestem meg, akik közül csak 1 vállalta volna, azonban Én Őt nem 
jelölöm. 

A következő ülésen ismételten alpolgármestert választunk. 
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Mihályné Tóth Margit: Egy testületi ülésen sem hangzott el, hogy a jegyzőkönyv–
hitelesítők írjanak alá.  

Boros János: Jaksa képviselő lejáratása folyik, ezt most nem kellett volna felhozni. 

Dr. Lajkó Norbert: A törvényességi észrevételt a képviselő–testület soros ülésén 
tárgyalni kell. 

Mihályné Tóth Margit: A sok be nem küldött jegyzőkönyvet csak Jaksa nem írta 
alá? 

Dr. Lajkó Norbert: Nem csak Jaksa képviselőről van szó, de ő február óta nem ír 
alá.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

181/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Csongrád 
Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és 
Felügyeleti Főosztály Sz01/5780/2011. számú törvényességi 
észrevételével egyetért, a mulasztásos jogsértések 
megszüntetése érdekében minden intézkedést megtesz. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály –Dr. Csongrádi Helga  
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)  

4) Irattár (Iktatószám: 595/2/2011.) 

Búza Zsolt: Baksi lakosok kérelmet terjesztettek elő, hogy a központi ABC előtti 
területen gyümölcs–zöldség árusításra helyet biztosítson az önkormányzat.  

Dr. Lajkó Norbert: A Bizottság tárgyalta a kérelmet és javasolta a helyi piac 
rendjéről szóló rendelet módosítását. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy csak helyi őstermelők és vállalkozók 
áruljanak. Nagyobb figyelmet fordítsunk az ideiglenes iparűzési adó beszedésére. 

Dr. Lajkó Norbert: A közterületnek nem az a rendeltetése, hogy kereskedelmi 
tevékenységet folytassanak rajta. 

Búza Zsolt: Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2011 (VIII. 31.) rendelete a helyi piac rendjéről szóló  

10/2007. (IV. 25.) Ör. rendelet módosításáról 
 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Előterjesztést tesz a 2011. évi Baksi Falunapok 
rendezvényének beszámolójára.  

Az írásos beszámolóm javított változatát Hétfőn jutattam el a Hivatalba, egy 
személyben szerveztem meg a Falunapokat.  

Búza Zsolt: Köszönöm, hogy megszervezte ezt a Falunapot, de a költségek 
tükrözték a rendezvény színvonalát is. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

182/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 2011. évi 
Baksi Falunapokról szóló beszámolót elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó intézmény–vezető 
4) Irattár (Iktatószám 1098/1/2011.) 

Búza Zsolt: Pataki Sándor egyéni vállalkozó kérelmet terjesztett elő az általa 
végzett folyékony hulladékszállítás díjának emelésére. 

Mihályné Tóth Margit: A Bizottság nem támogatta az áremelést, mert több mint 
10%–os 

Búza Zsolt: Más településeken magasabb ez a díj mint nálunk 

Somogyiné Utasy Ibolya: Megbízható és olcsóbb a szolgáltatás az előzőhöz képest. 

Boros János: Ez a díjemelés 10 m3 elszállítása esetén 1700,–Ft áremelést jelent. 
Az átlagkereset 70–80 ezer forint, és mindennek az ára emelkedik. 

Dr. Lajkó Norbert: A KSH ágazati fogyasztói árindexe 2010. évben 8,8 % melynek 
90%–át nem haladhatja meg a díjemelés. Javaslom, napolja el a képviselő–testület 
a döntést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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183/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete elnapolja a 
döntéshozatalt a következő soros ülésére a települési folyékony 
hulladékszállítási díjak emelése iránt előterjesztett vállalkozói 
kérelem tárgyában. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Pataki Sándor egyéni vállalkozó 6762 Sándorfalva, 

Tolbuhin u. 24/a 
4) Irattár (Iktatószám: 1155/1/2011. ) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Szent Miklós Katolikus 
Általános Iskola és Óvoda étkeztetési gyakorlatának megtárgyalása. Az 
intézménynek csak napi egy alkalommal kell meleg ételt biztosítani, a kapott 
normatív támogatás nem fedezi a napi 3 étkezést. Aki a tízórait, vagy az uzsonnát 
igényli, az fizessen érte. Javaslom, hogy az óvodában maradjon napi 3 étkezés. 

Dr. Lajkó Norbert: Felmerült bennem kérdésként, kell-e a Testületnek határozatot 
hozni ebben a kérdésben, mert már nem az önkormányzat az intézmények 
fenntartója, az egyház igényli a normatívát is. Az egyház részére átadott havi 
támogatást nem kifejezetten az étkeztetésre adja át az önkormányzat. 

Búza Zsolt: Javaslom, napoljuk el a döntést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

184/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete elnapolja a 
döntéshozatalt a következő soros ülésére a Szent Miklós 
Katolikus Általános Iskola és Óvoda étkeztetési gyakorlatának 
elfogadása tárgyában.  

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a Képviselő-testületnek a Baksi Víziközmű Társulat 
hitel ígérvény iránti kérelme megtárgyalása. Mivel az előterjesztéssel érintett 
küldöttek, valamint valamennyi képviselő nincs jelen az ülésen, így javaslom 
elnapolni. 
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Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy a Víziközmű Társulat hívjon össze 
közgyűlését, és számoljon be a pénzügyi befizetésekről, és zárszámadási 
beszámolót is készítsen el. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

185/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete elnapolja a 
döntéshozatalt a következő soros ülésére a Baksi Víziközmű 
Társulat hitelígérvény tárgyú előterjesztésében.  

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Oláh István László Baks, Váradi utcai lakos azzal a kérelemmel fordult 
a Testülethez, hogy az ingatlana előtt közterületen lévő csapadékvíz-elvezető 
rendszert újítsa meg az önkormányzat, mert lakóingatlana felázott. 

Boros János: A használt mederelemeket oda lehetne adni. 

Mihályné Tóth Margit: Mekkora szakaszról van szó, meg tudják-e oldani a 
közmunkások, a tulajdonos mit vállal? 

Dr. Lajkó Norbert: kb. 30-40 méter, de ez csak megfelelő engedélyek birtokában 
kivitelezhető. 

Oláh István László: Az árok fenntartása az önkormányzat feladata, 16 éve lakom 
itt, azóta semmit nem tettek ez ügyben. Kérésem, hogy ezt szakemberrel 
végeztessék el. A kerítésem 270 eFt–ba kerül majd, ha a felázás miatt bedől, és pert 
fogok indítani az önkormányzat ellen. 

Búza Zsolt: Javaslom szakembertől kérjünk ajánlatot a munkára, majd ennek 
fényében határozzunk a következő ülésen. 

Dr. Lajkó Norbert: Az önkormányzat külön rendelete szabályozza, hogy mi a 
tulajdonos kötelezettsége az ingatlana előtt lévő árok tisztántartása során. 

Oláh István László: Nem a tisztántartással van probléma, ezt 5 jegyzőkönyv 
igazolja. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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186/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete árajánlatot kér 
az Oláh István László 6768 Baks, Váradi u. 16. szám alatti 
lakos ingatlana előtt húzódó csapadékvíz-elvezőt rendszer 
kiépítésére, és a döntéshozatal elnapolja a következő soros 
ülésére. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Kérem a testületet, adjuk meg a hozzászólás jogát valamennyi 
jelenlevőnek adott napirend tárgyában. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

187/2011. (VIII. 31.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete biztosítja a 
hozzászólás vélemény nyilvánítás jogát a nyílt ülésen részt 
vevő helyi polgároknak. 

Erről értesítést kapnak: 

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

IV. Napirendi Pont: 

Bejelentések 

Mihályné Tóth Margit: Mi lesz az iskolánál a építkezésből kimaradt 
nyílászárókkal? 

Búza Zsolt: Melegágyat szeretnénk építeni virágok megnevelésére. 

Mihályné Tóth Margit: Volt–e már értékesítve belőle? 

Búza Zsolt: Nem volt. 

Mihályné Tóth Margit: A telepre vezető út mellett nagy a nád. 

Dr. Lajkó Norbert: A Kiskunsági Nemzeti Parknak már több alakalommal jeleztük, 
az Önkormányzati tulajdonú területeken a gyommentesítést elvégeztetjük. 

Boros János: Fel lehetne a Nemzeti Park figyelmét hívni, ha itt lesz a munkagép. 
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Dékány Józsefné: A szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó új LTP–s szerződéseknél 
nyilatkozatot kell aláírni, melyből nem kapunk másolati példányt, állítólag csak 
jegyzői engedéllyel. Az OTP–s szerződésekkel átvágják az embert. 

Dr. Lajkó Norbert: Nem ismerem a nyilatkozat tartalmát, így érdemben nem is 
tudok rá reagálni. 

Mihály Józsefné: Mivel a szerződés örökölhető, ezért nem hinném, hogy átvágják 
a lakosságot. 

Dr. Lajkó Norbert: A Víziközmű Társulattól kell tájékoztatást kérni.  

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  
 
 
 
 
 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
 


