
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. szeptember 28. 
napján megtartott üléséről 

Jelen voltak: 
 Búza Zsolt polgármester 
 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  igazgató 
 Pinjung Emilné igazgatóhelyettes 
 Kovács Krisztián  Gondozási Központ vezető 
 Dimovics Antal  CKÖ vezető 
 Tóth Zoltán őrsparancsnok 

Igazoltan távol: 

 Boros János 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? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Kérem napirendként felvenni a benyújtott írásos 
beadványomat. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

189/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
meghívóban rögzített napirendi pontokat a javasolt 
módosításokkal tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 



 2

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

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Mihályné 
Tóth Margit és Jaksa Ferenc képviselők személyében. 

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

190/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő– Mihályné Tóth 
Margit és Jaksa Ferenc képviselők jegyzőkönyv–hitelesítővé 
történő megválasztására vonatkozó előterjesztést elutasítja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Fátyolné 
Ménesi Ildikó és Lépné Soós Anita képviselők személyében. 

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

191/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Fátyolné 
Ménesi Ildikó és Lépné Soós Anita képviselőket a 2011. 
szeptember 28. napján megtartott képviselő–testületi ülésről 
készült jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
4) Lépné Soós Anita képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 
Ea.: Búza Zsolt polgármester  
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Búza Zsolt: Az írásos beszámolót azzal egészíti ki, hogy a képviselő–testület 
korábbi döntéseinek értelmében a PÁL–FA KER részére biztosított önkormányzati 
tulajdonú ingatlan igénylője a mai napig nem jelentkezett. Minden döntésről 
értesült, a terület helyszíni bejárása jelenlétében megtörtént.  

A Magyar Államkincstár ellenőrzést végzett a Gondozási Központban, mely a 
2008–2009. évi normatíva felhasználásra terjedt ki. Az ellenőrzés eredménye 
megállapította, hogy elsősorban adminisztratív hiányosságok miatt visszafizetési 
kötelezettsége van az önkormányzatnak. Első fokon közel 6 MFt, majd 
másodfokon jogerősen 4,3 MFt és ennek kamatai visszafizetésre kötelezte az 
önkormányzatot a Kincstár. Mivel a határozat jogerős, ezért a visszafizetési 
kötelezettségünkből egyrészt már teljesítettünk, ugyanis a Kincstár inkasszóval 
élhet. 

Javaslatokat szeretnék kérni, hogy miből fizetjük ki a szennyvízpályázatunk I. 
ütemének 15%–os önerejét, ami 6,3 MFt–ot jelent! Kiléptünk ugyan a Térségi 
Intézményi Társulásból, de jelenleg is 10. 396.000,–Ft–tal tartozunk Kisteleknek. 
Közel 4 MFt közüzemi tartozás van a gázszolgáltató felé, az óvodánál a gázórát is 
leszerelték. Ennek visszakötésére csak az intézmény tartozásának rendezését 
követően kerülhet sor. 

Ezúton köszönöm meg a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, hogy az óvoda 
használatbavételi engedélyét soron kívül 2 nap alatt sikerült elintézni. 
Miből legyen a fenti hátralék kifizetve, nekem továbbra is a Faluház átszervezése a 
javaslatom. 

Mihályné Tóth Margit: A Magyar Államkincstár ellenőrzéseként 4 MFt–ot kell 
fizetnünk és a kamatokat, de az akkori vezetőtől úgy búcsúztál el, hogy kiváló, 
szuper, nagyon jó munkaerő.  

Búza Zsolt: Ha valaki tudta volna, talán másképp döntött volna. 

Mihályné Tóth Margit: A Magyar Államkincstár közreadta, hogy ki a felelős. 

Búza Zsolt: Arra utal a Képviselő Asszony, hogy Én vagyok a felelős? A Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottság az összes intézményt ellenőrizheti.  

Dr. Lajkó Norbert: Ezt a problémát érzelmi alapon nem lehet sem megközelíteni, 
sem megoldani. A vizsgált időszakban megbízott felelős vezetője volt az 
intézménynek, aki a teljes szakmai munkáért felelősséggel tartozott. Az 
önkormányzat előtt egy lehetőség van, miszerint pert indít az akkori 
intézményvezető ellen, kártérítés címén.  

Kovács Krisztián: Már tájékoztattam a képviselő–testületet, hogy a feltárt 
hiányosságokat próbáltuk alátámasztani dokumentumokkal. Sajnos 3 év alatt 3 
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intézményvezetője volt a Gondozási Központnak, és különbözőféleképpen 
értelmezték a jogszabályt. A Magyar Államkincstár jogerős határozatának bírósági 
felülvizsgálatát kezdeményeztük.  

Lépné Soós Anita: Nem hibázott akkor a Polgármester Úr, amikor megköszönte 
Ragasits Attiláné munkáját, mert nagy hiányosságokkal vette át az intézményt 
Kócsó Ferencnétől, és próbálta azokat pótolni. Nem látom ésszerűnek, hogy 
Ragasitsnéra hárítsuk a felelősséget. 

Dr. Lajkó Norbert: Minden intézmény–vezetőnek a feladatait jogszabályok 
határozzák meg, és munkaköri leírása is tartalmazza. Sajnos Ragasits Attiláné 
komoly hiányosságokkal vette át az intézményt, és visszamenőleg próbálta ezeket 
pótolni. Hangsúlyozom, ebben az ügyben nem lehet érzelmi alapon dönteni. 
Mindenkinek viselnie kell a tetteiért vagy annak elmulasztásáért a 
következményeket. Javaslom, indítson pert az önkormányzat az akkori vezető, 
Ragasits Attiláné ellen. 

Búza Zsolt: Szeretném megkérdezni, Mihályné Tóth Margittól, hogyan szavazott, 
amikor Kócsó Ferencnének Baksért emlékérmet adományozott a képviselő–
testület? 

Mihályné Tóth Margit: Az utolsó testületi ülésen is azt mondtátok, hogy nincs 
ilyen ügy! Senki sem tudott erről. Azt mondtátok nincs jogerős határozat, nincs ez, 
nincs az! 

Búza Zsolt: Ilyet sosem állítottunk, hiszen magam tájékozattam a testületet arról, 
hogy normatíva ellenőrzés volt a Gondozási Központban, melynek eredményeként 
hiányosságokat tártak fel, jogerős határozattal nem rendelkezünk. 

Tájékoztatom a testületet, hogy a Faluház vezetője augusztus 31–e és szeptember 
12–e között nem tájékoztatott arról, hogy milyen programok is voltak, illetve 
lesznek az eltelt két hétben. E kötelezettségének a munkáltatótól kapott utasításnak 
megfelelően eleget kellett volna tennie. 2011. szeptember 17–én, adott át először 
heti programot. Felolvassa a Faluház heti programtervét. 

Mihályné Tóth Margit: Szeretném megkérdezni, hogy a napirendi pontok szerint 
megyünk, vagy gyalázkodás folyik? 

Búza Zsolt: Napirendi pontok szerint megyünk, és ez is hozzá tartozik, szeretném 
ha végig hallgatna a képviselő asszony! Ez a polgármesteri beszámoló, az első 
napirendi pont része. 

Jaksa Ferenc: Nem, ez személyeskedés. 

Mihályné Tóth Margit: Én azt gondolom, ha nem azzal foglalkozunk, ami a falu 
dolga, vagy amit tárgyalnunk kell… 
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Búza Zsolt: Akkor azt szeretném mondani a tisztelt képviselőknek, ha felállnak 
akkor úgy álljanak fel, hogy adják át a helyet annak, aki érdemben ezért a faluért 
akar dolgozni! 

Mihályné Tóth Margit: Mi érdemben dolgozunk, ez felháborító, amit Te csinálsz, 
mindig a lejáratásunkra. 

Jaksa Ferenc: Érdemben szeretnénk dolgozni, de nem úgy, hogy egy óra hosszán 
keresztül személyeskedünk. 

Búza Zsolt: Kérem a jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy Fátyolné Ménesi Ildikó és 
Jaksa Ferenc elhagyja a tárgyalótermet. 

Mihályné Tóth Margit: Én is elhagyom, ha nem a tárgyra térünk, és azzal 
foglalkozunk, ami a dolgunk. 

Búza Zsolt: Természetesen ezt végig fogom mondani, mert úgy gondolom, hogy 
hozzátartozik a beszámolóhoz. Nem bezárjuk az intézményt, hanem átszervezzük, 
amikor 18 MFt–tal tartozunk. Jelenleg is egy takarító nő takarítja a faluházat a 
hivatalt és a sportöltözőt. 3,7 MFt–ot tudnánk megtakarítani. 

Mihályné Tóth Margit: A 2011. évi reprezentációra 100.000,–Ft lett tervezve, már 
170.000,–Ft–nál tartunk. Az iskola tartozásánál is számtalanszor javasoltuk, hogy 
nézzük meg, miből adódik a 3,5 MFt–t havi fizetési kötelezettség. Senki a füle 
botját nem mozdította, nem engedték. A Pénzügyi Bizottság ellenőrzése alapján is 
nagyon sok pénzt meg lehetett volna takarítani.  

Dr. Lajkó Norbert: Az oktatásra Kisteleknek átadott pénzeszközök valós és reális 
tartalmúak, mert a két intézményünk éves költségvetésének csak 2/3–át 
finanszírozza az állam normatív támogatása, a fennmaradó 1/3 –ad részt ami kb. 45 
MFt az önkormányzatnak kell saját forrásból, bevételből kigazdálkodnia. Ez a mai 
helyzetünk alapján lehetetlenség! Az önkormányzat éves adóbevétele kb. 20 MFt a 
fennmaradó 25 MFt–ot hitelből vagy egyéb bevételből (ÖNHIKI–ből) tudjuk 
megoldani. 

Búza Zsolt: Kérem a beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület 3 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

192/2011. (IX. 28.) 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.  
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Erről értesítést kapnak: 

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

II. Napirendi Pont: 

Beszámoló a Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről 
Ea.: Pinjung Emilné óvodavezető  

Pinjung Emilné: Nagy eseménynek örülhetünk, mert megújúlt az óvodánk. 
Köszönet a hivatalnak, hogy 2 nap alatt használatbavételi engedélyt szerzett. 
Mindannyian lelkesen dolgozunk a nehéz anyagi helyzetünk ellenére is. Bízom 
benne, hogy a gázszámla–tartozást mihamarabb sikerül rendezni. Pályázataink 
megmaradtak. 

Lépné Soós Anita: Gratulalni szeretnék az óvodának a szép épületéhez, örülök, 
hogy a családlátogatásokat komolyan veszitek. 

Búza Zsolt: Gratulálok, és köszönöm a sz óvoda valamennyi dolgozójának az 
épület kitakarításáért végzett munkáját. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

193/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Szent 
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. évi 
tevékenységéről Pinjung Emilné igazgató helyettes által 
előterjesztett beszámolóját megtárgyalta, és jóváhagyólag 
elfogadja. 

Felelős: Pinjung Emilné igazgató helyettes 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6768 Baks, Rózsa u. 1. Pinjung Emilné igazgató helyettes 
4) Irattár (Iktatószám: 1302/4/2011.) 

Pinjung Emilné: Előterjesztést tesz a Munkaterv elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

194/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 



 7

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Szent 
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda részéről Pinjung 
Emilné igazgató helyettes által előterjesztett 2011. évi 
munkatervét megtárgyalta, és jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Pinjung Emilné igazgató helyettes 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6768 Baks, Rózsa u. 1. Pinjung Emilné igazgató helyettes 
4) Irattár (Iktatószám: 1302/4/2011.) 

III. Napirendi Pont: 

Beszámoló az Általános Iskola oktatás helyzetéről, különös tekintettel a 
tanévkezdés tapasztalataira 
Ea.: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 

Somogyiné Utasy Ibolya: Az írásos beszámoló elég részletesen bemutatja az 
intézményt, sajnos tanulói létszámunk állandóan változik. Jelenleg Kb. 165 fő az 
iskolai gyermeklétszám. Örülünk az épület felújításának, az új nyílászárók jól 
hangszigetelnek, és a kisebb hiányosságok ellenére is szeptember 1–jével elindult a 
2011/2012–es tanév. Az utóbbi időben megszaporodtak a rongálásos esetek, négy 
alkalommal törtek be az iskolába. 

Búza Zsolt: Köszönöm a beszámolót, javaslom annak elfogadását.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

195/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Szent 
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2011. évi 
tevékenységéről Somogyiné Utasy Ibolya igazgató által 
előterjesztett beszámolóját megtárgyalta, és jóváhagyólag 
elfogadja. 

Felelős: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
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3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  
6768 Baks, Fő u. 82. Somogyiné Utasy Ibolya igazgató  

4) Irattár (Iktatószám: 1302/5/2011.) 

Somogyináé Utasy Ibolya: Előterjesztést tesz a Munkaterv elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

196/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Szent 
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda részéről 
Somogyiné Utasy Ibolya igazgató által előterjesztett 2011. évi 
munkatervet megtárgyalta, és jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató helyettes 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda  

6768 Baks, Fő u. 82. Somogyiné Utasy Ibolya igazgató  
4) Irattár (Iktatószám: 1302/5/2011.) 

IV. Napirendi Pont: 

Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenységéről. 
Ea.: Dimovics Antal elnök 

Dimovics Antal: Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki támogatta 
önkormányzatunkat. Szerettem volna a népszámlásában részt venni, mert a 
normatívát az után fogjuk kapni, hogy ki milyen kisebbséghez tartozónak vallja 
magát. 

Dr. Lajkó Norbert: Későn jelezte a Képviselő Úr, hogy számlálóbiztos szeretne 
lenni, de azt hiszem, ez nem befolyásolja a népszámlálás eredményességét. Úgy 
gondolom, aki valamelyik kisebbséghez tartozónak vallja magát, ezt a már 
megbízott szavazatszámlálók előtt is megteheti, és nem kell a számlálóbiztosnak 
adott kisebbséghez tartozónak lenni.  

Kérem, hogy a népszámlálás során mindenki működjön együtt a 
számlálóbiztosokkal.  

Búza Zsolt: Bakson elég jó az együttélés a cigányok és a magyarok között, az 
elkövetkezendő években sok pályázat lesz, ami a szegregátumokra vonatkozik. A 
közösségi házban mindig teltház van, nagy igény van rá. 



 9

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

197/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a baksi 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi munkájáról szóló 
elnöki beszámolót elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Dimovics Antal CKÖ elnök 
4) Irattár (Iktatószám: 1302/2/2011.) 

V. Napirendi Pont: 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselői indítványa 

Búza Zsolt: A Képviselő Asszony maga kérte napirendre felvenni írásos 
beadványát, azonban az első napirendi pont megtárgyalásánál indokolás nélkül 
elhagyta a tárgyalótermet. Ezért felkérem a Jegyző Urat, olvassa fel a Képviselő 
Asszony beadványát. 

Dr. Lajkó Norbert: A Képviselő Asszony indítványozza, hogy a 2011. augusztus 
31–én megtartott soros ülésen a testület által elfogadott 595/2011. ügyszámú 
tárgyhoz kapcsolódó határozatot vonjuk vissza. Indokolásként előadja, hogy  
„ a Kormányhivatal a törvényességi észrevételét a képviselő–testületnek címezte, a 
választ is a testülettől várta. A határozat elfogadása előtt azt az információt kaptuk 
a Jegyző Úrtól, hogy Jaksa Ferenc képviselő társunk ez év februárja óta nem írja 
alá a jegyzőkönyveket, emiatt nem tudja elküldeni a Jegyző Úr a 
Kormányhivatalhoz azokat. Jaksa Ferenc nem volt jelen ezen a testületi ülésen, így 
az ő indokát, véleményét nem ismerhettük meg. Feltételeztük, hogy a Jegyző Úr 
igazat mond, így az előterjesztését megszavaztuk, elfogadtuk. Képviselőtársunk 
hazaérkezése után elmondta, mindig aláírja a jegyzőkönyveket, amint szólnak a 
Polgármesteri Hivatalból. A Jegyző Úr téves tájékoztatása miatt a képviselő–
testület elhamarkodott, rossz döntést hozott, ezért a 2011. (VIII. 31.) Kt. határozatot 
vonjuk vissza”. 

Elmondhatom, hogy ez az indítvány már nálam is „kiverte a biztosítékot”!  
Először is a Képviselő Asszonynak meg kellett volna győződnie arról, hogy Jaksa 
Ferenc képviselő társa által elmondottak valósak–e? Elvártam volna, hogy a 
„hallgattassék meg a másik fél is” elv alapján megkérdezi a hivatal vezetőjét, és 
talán ezután nem fogalmazódott volna meg benne olyan tartalmú indítvány, mellyel 
mind az önkormányzatot, mind pedig saját magát lejáratja. Az, hogy Jaksa Ferenc 
képviselő február óta nem írta alá a testületi ülés jegyzőkönyveit, mint hitelesítő, ez 
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tényként kezelendő. Ennek bizonyítéka az N–System Távközlési Kft–től, mint a 
önkormányzatnak telefonszolgáltatást nyújtó vállalkozástól lekért hívásrészletező, 
melyből kiderül, hogy 10 alkalommal lett Jaksa Ferenc felhívva, és felkérve 
jegyzőkönyv–hitelesítői feladataira, 2011. május 13–a és 2011. augusztus 22–e 
között. A beadvány 2. kardinális problémája, hogy a Képviselő Asszony a 
törvényességi észrevételt félreértelmezi. A törvényességi észrevételt a képviselő–
testületnek kell megtárgyalnia és ennek tárgyában hozott intézkedéséről a 
Kormányhivatalnak kell tájékoztatást adni megadott határidőn belül. A képviselő–
testület objektív, valós és hiteles tájékoztatást kapott tőlem ahhoz, hogy a 
törvényességi észrevételt el tudja fogadni. A törvényességi észrevételt megelőzően 
több alkalommal is jeleztem a Kormányhivatal Törvényességi Referensének, hogy 
az elkészített jegyzőkönyvek nem felelnek meg a formai követelményeknek, mert 
hiányzik a jegyzőkönyv–hitelesítő aláírása, rendszerint Jaksa Ferencé. 
Természetesen ezt a kijelentésemet is bizonyítani tudom, a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya 2011. 
szeptember 28. napján kelt tájékoztató levelével. Sőt, maga Jaksa Ferenc 
Önkormányzati képviselő 2011. szeptember 6. napján saját kézzel írt beadványával 
elismeri, hogy 2011. február 16. óta fennálló jegyzőkönyv–hitelesítői feladatairól 
csak 2011. szeptember 5. napján értesült. Kérdésként merült fel bennem, vajon más 
jegyzőkönyv–hitelesítő miért tudta aláírni a már elkészült jegyzőkönyveket ez idő 
alatt.  

Természetesen az indítványt annak tartama alapján is meg fogom vizsgálni, hogy 
esetlegesen becsületsértők–e a Képviselő Asszony azon kijelentései, miszerint 
téves tájékoztatásom miatt a képviselő–testület elhamarkodott rossz döntést hozott, 
illetve feltételezte, hogy a Jegyző igazat mond–e, amikor az előterjesztést 
megszavazták.  

Kérem az indítvány elutasítását. 

A képviselő–testület 3 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

198/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Fátyolné 
Ménesi Ildikó képviselőnek a Képviselő–testület 181/2011. 
(VIII. 31.) Kt. határozata visszavonására irányuló indítványát 
elutasítja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
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4) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 
Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztálya  
(6724 Szeged Rákóczi tér 1.) dr. Csongrádi Helga  

5) Irattár (Iktatószám: 595/3/2011.) 

VI. Napirendi Pont: 

Előterjesztések 

Búza Zsolt: Baks Község Önkormányzata 2009. novemberében pályázatot nyújtott 
be „Régiségi Házak létrehozására Bakson”, a Helyi vidékfejlesztési stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások pályázati 
felhívásának keretében. A Képviselő–testület kifejezte azon szándékát, hogy a 
pályázatot benyújtja és a fejlesztéshez szükséges önerőt biztosítja a program 
megvalósulásához.  
A pályázatot az MVH pozitívan bírálta el, így 9.644.060,– Ft támogatást nyertünk a 
pályázati cél végrehajtásához. A támogató határozatot 2011. május 5-én kapta meg 
Önkormányzatunk. 
Egyik része a Faluház udvarában levő, jelenleg kihasználatlan és leromlott épület 
átalakítása népi régiségi házzá, a másik része a tűzoltó szertár átalakítása 
tűzvédelmi régiségi házzá. A projektre 9.644.060,–Ft–ot nyertünk, a saját forrás 
ennek 25 %–a. A testületnek legalább 3 kivitelezőt kell megkeresnie ajánlattétel 
adására a projekt kivitelezői feladataira.  
Kérem a testületet, tegyen javaslatot olyan vállalkozók megkeresésére, akik a kb. 
12 MFt–ot meg tudják előlegezni, kb. fél évig. 

Mihályné Tóth Margit: Ha ilyen rossz anyagi körülmények között vagyunk, akkor 
meg kellene gondolni a pályázatot. A Faluház sarkában is meg lehetne oldani a 
tájházat. Ennek az önerejét is hitelből fogjuk fedezni. 

Dr. Lajkó Norbert: A pályázatban az áfát kell kifizetni, 9,5 MFt–ot kapunk 
2,5MFt–ért. Más forrásból ezeket az épületeket nem tudnánk felújítani, és az önerő 
egyébként is a 2012. évi költségvetést terheli. 

Mihályné Tóth Margit: A tűzoltó egyesületnek van megtakarított pénze, ezt 
pletykálják. 

Búza Zsolt: Piaci pletykákkal nem foglalkozom. 

Herpai Mihály: Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület ha nem szűnt meg, akkor Korom 
Ferenc a vezetője. 

Búza Zsolt: Nem szeretném, ha vissza kellene mondani a megnyert pályázatot, 
javaslom, hogy keressük meg és kérjünk ajánlatot a projekt kivitelezői feladataira a 
Bali és Társa 2003 Bt–től, Délács Kft., B&B Fitt Kft.–től. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

199/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a „Régiségi Házak létrehozása Bakson”–
kivitelezők megkeresése című előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 

A Baks Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
Népi Régiségi Házak kivitelezésére az alábbi vállalkozóktól 
kér be ajánlatot: 

� Bali és Társa 2003 Bt. 6768 Baks, Aradi u. 54. 

� Délács Kft. 6768 Baks, Kolozsvári u. 26. 

� B&B Fitt Kft. 6768 Baks, Május 1. u. 14. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya és általa az érintetek 
4) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5) Irattár (Iktatószám: 683/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a Képviselő-testületnek Gémes Tibor termőföld 
vételi ajánlatának megtárgyalására. 

Dr. Lajkó Norbert: Gémes Tibor 2 db önkormányzati tulajdonú szántó művelési 
ágú földterületre tett vételi ajánlatot 700.000,- Ft/ha vételáron, jelenleg ezeket a 
területeket a Vízügyi Vadásztársaság bérli. 

Mihályné Tóth Margit: Én úgy tudom, hogy a Pallavicini család újra vásárol 
földeket. 

Dr. Lajkó Norbert: Gémes Tibornak, mint a szomszédos termőföldek 
tulajdonosának elővásárlási joga van. 

Búza Zsolt: Javaslom, keressük meg a Pallavicini családot és kínáljuk fel nekik 
megvásárlásra a földeket. Gémes Tibor ajánlatát pedig napoljuk el. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

200/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 
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Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta Gémes Tibor 6768 Baks, Rózsa u. 2/a termőföld 
vételi ajánlatát, és a döntéshozatalt 2011. október 26. napján 
tartandó soros ülésére elnapolja.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Gémes Tibor 6768 Baks, Rózsa u. 2/a 
4) Irattár (Iktatószám: 230/2/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz Térségi Intézményi Társulás létszámcsökkentési 
előterjesztésének megtárgyalására. Kérem az írásos előterjesztés elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

201/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a Térségi Intézményi Társulás (6760 Kistelek, 
Árpád u. 1-3.) létszámcsökkentésre irányuló előterjesztését, és 
a Térségi Intézményi Társulás 30/2011. (V. 13.) TT. számú 
határozatát megismerve, annak tartamával egyetért, a 
létszámcsökkentési javaslatot jóváhagyja. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Dr. Somodi Lilla jegyző (6760 Kistelek, Árpád u. 1-3.) 
4) Irattár  

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Szilágyi Krisztina 6768 
Baks, Fő u. 112/7. szám alatti lakos bérleti szerződésének felbontására. 

Dr. Lajkó Norbert: A bérlőnek 85.000,–Ft bérleti díj és szennyvízszállítási 
díjhátraléka van. Mivel több alkalommal éltünk a felszólítás lehetőségével, melyre 
érdemi választ nem kaptunk, ezért indokolt a bérleti szerződés felbontása. 

A képviselő–testület 2 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 
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202/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Szilágyi 
Krisztina 6768 Baks, Fő u. 112/7. szám alatti lakos ellen bérleti 
szerződés felmondása tárgyában tett előterjesztést elutasítja. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: 2011. szeptember 30. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
4) Szilágyi Krisztina 6768Baks, Fő u. 112/7. 
5) Irattár (Iktatószám: 904/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Pataki Sándor egyéni 
vállalkozó folyékony hulladékszállítási díja emelésére tett kérelme 
megtárgyalására. Elfogadásra javaslom a rendelet tervezetet. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Nem mindegy, hogy mennyit fizetünk, ez egy 
elfogadható ár.  

Mihályné Tóth Margit: Próbáltunk–e alkudni. 

Búza Zsolt: Igen. 

Dr. Lajkó Norbert: A közszolgáltatási szerződésben rögzítve van, hogy mekkora 
lehet az éves emelés mértéke. A rendelet tervezet ezzel a mértékkel számol. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
10/2011. (IX. 28.) Ör. rendelete 

a folyékony-hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes 
elhelyezésének 2011. évi díja megállapításáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Koromné Kormány 
Zsuzsanna kérelmének megtárgyalására. Elismerés és nagy büszkeség a falunak, 
hogy egy világbajnokságra utazhat egy baksi lakos. Tudjuk, hogy nagyon költséges 
a tánc. 
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Mihályné Tóth Margit: Egy havi tiszteletdíjamat felajánlom, továbbá a Baksi 
Kulturális Egyesület részéről 20.000,–Ft–ot ajánlok fel.  

Pinjung Emilné: 10.000,–Ft–ot ajánlok fel én is. 

Búza Zsolt: Javaslom, hogy a pénztárba fizesse be a támogatását mindenki. 
Javaslom, hogy az önkormányzat 100.000,–Ft–tal támogassa a gyermeket a 2011. 
október 14–16. között megrendezésre kerülő világbajnokságon sikeres 
szerepléséhez. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

203/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
100.000,–Ft támogatást nyújt Korom Eszter 6768 Baks, Akácfa 
u. 4. szám alatti lakos részére a 2011. október 14–16. között a 
Moldvai Köztársaságban megrendezésre kerülő társastánc 
világbajnokságon való sikeres szerepléséhez. 

A képviselő–testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert, 
hogy a támogatás kifizetéséről gondoskodjon. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: 2011. október 10. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
4) Koromné Kormány Zsuzsanna szülő  

(6768 Baks, Akácfa u. 4.) 
5) Irattár (Iktatószám: 1363/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Solarize GmbH 
(Magyarországi tulajdonos: Magyar Napenergia Művek Zrt. ) földterület igényének 
megtárgyalására. A Német érdekeltségű cég Kínában gyártott napkollektorokat 
szeretne kihelyezni, melyhez olyan partnereket keres, akik 2 és 4 ha közötti 
földterületet tudnak felajánlani. Mivel nekünk lenne ilyen területünk, ezért 
megfontolandó. 

Mihályné Tóth Margit: Magyarországon még sehol nincs ilyen tudomásom szerint. 



 16

Búza Zsolt: Egy elvi döntést kell hoznunk, hogy egyetértünk, és adott esetben 
lehetőségünk van ilyen terület biztosítására. Számtalan kérdés merül fel a projekttel 
kapcsolatban.  

Dimovics Antal: Az elhelyezett napkollektorok a kifutási idő után veszélyes 
hulladéknak minősülnek–e? Ezek költsége, lehet, hogy több lesz mint a haszon. 

Búza Zsolt: Ez is kérdés. 

Mihályné Tóth Margit: A vállalkozó furcsa módon terjesztette elő ezt a kérelmet, 
mindent leírt a bemutató levélben. 

Dr. Lajkó Norbert: Az ingyenes terület átadás mellett természetesen iparűzési 
adófizetési kötelezettsége keletkezik a vállalkozónak. 

Mihályné Tóth Margit: Ingyen kérik a területet? 

Búza Zsolt: Nem tértünk ki rá, csak egy elvi döntés kell, hogy akarjuk–e. 
Tulajdonképpen ez egy felmérés. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

204/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 
megtárgyalta a Magyar Napenergia Művek Zrt. (6640 
Csongrád, Dobó I. u. 15.) napenergia alkalmazására vonatkozó 
ingatlan kérelmet, és úgy határozott, hogy napelemes szolár 
farm létesítésére vonatkozó elképzeléshez elvi támogatást 
nyújt.  

A szolár farm létesítéséhez szükséges 4 ha nagyságú terület az 
önkormányzat illetékességi területén rendelkezésre áll. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Magyar Napenergia Művek Zrt.  

(6640 Csongrád, Dobó I. u. 15.) 
4) Csépe István műszaki főmunkatárs 
5) Irattár (Iktatószám: 1365/1/2011.) 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Oláh István László 6768 
Baks, Váradi u. 16. szám alatti lakos csapadékvíz elvezető rendszer megépítése 
tárgyában előterjesztett kérelme megtárgyalására.  

Dr. Lajkó Norbert: Az augusztusi testületi ülésen már foglakozott a testület a 
témával, árajánlatot kértünk az akkori döntésnek megfelelően. A Váradi u. 16. 
szám alatti közterületi részen 45 fm nyílt csapadékvíz elvezető csatorna megépítése 
584.100,–Ft+Áfa összegbe kerülne. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság kisteleki irodájának 2011. április 19–én kelt feljegyzése alapján a 
lakóépület életveszélyesnek nem minősül, de a belvíznek köszönhetően a 
melléképület és a főépület falai feláztak. 

Búza Zsolt: Ezt az összeget a jelenlegi költségvetésünk nem teszi lehetővé 
javaslom, utasítsuk el a kérelmet azzal, hogy amennyiben az önkormányzatnak 
anyagi lehetősége lesz ennek kivitelezésére, akár pályázati, akár más formában, úgy 
azt kiépíti. Mivel az önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik Baks 
Község teljes belterületére csapadékvíz–elvezető rendszer kiépítésére, így a Váradi 
utca kérelemben érintett szakasza is kivitelezésre fog kerülni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

205/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete Oláh 
István László Baks, Váradi u. 16. szám alatti lakos belvízkár 
ügyében előterjesztett, az ingatlana előtt lévő belterületi 
csapadék– és belvízszikkasztó–árok felújítására vonatkozó 
kérelmét elutasítja. 

Tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a Baks, Váradi u. 16. szám 
alatti ingatlana előtt lévő szikkasztóárok nyílt csapadékvíz– 
elvezető csatornává átalakítása költségeire az önkormányzat 
2011. évi költségvetése nem biztosít fedezetet. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: 2011. október 15. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Oláh István László 6768 Baks, Váradi u. 16. 
4) Csépe István műszaki főmunkatárs 
5) Irattár (Iktatószám: 724/1/2011.) 
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Búza Zsolt: Névtelen bejelentés érkezett a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz 
személyem és a Jegyző Úr személyét érintően, melynek megvizsgálása a 
képviselő–testület hatáskörébe tartozik. Felkérem a Jegyző Urat olvassa fel a 
beadványt. 

Dr. Lajkó Norbert: A Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz névtelen bejelentés 
érkezett, melyben a bejelentő több lakos nevében az alábbi kivizsgálást kéri: 
„ A polgármestert és a jegyzőt nem lehet ben találni a polgármesteri hivatalban. Ez 
már így folyik második hónapja. És a hivatal dolgozói sem tudják megmondani 
hogy mikor találhatok meg a hivatalban milyen dolog ez nem járnak be dolgozni 
csak a pénzt veszik fel. Ugy gondolom nem azért választottuk meg őket hogy 
semmi ügyet nem lehet intézni velük. Azt csinálnak amit akarnak, Lenézik és 
kicsufolják az embereket. Tavaly is egész nyáron oda voltak. És a szabadságot 
pedig pénzben kifizettették.”  

A képviselő–testület megtekintheti a jelenléti ívünket, melyek igazolják, hogy 
mikor voltunk szabadságon. 

Mihályné Tóth Margit: Tegyetek feljelentést. 

Búza Zsolt: Ismeretlen tettes ellen? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

206/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő–testülete a 
Csongrád Megyei Kormányhivataltól érkezett Sz01/6163/2011. 
ügyiratszámú állampolgári bejelentés tárgyú névtelen 
bejelentést megvizsgálta, és az abban foglaltakat, mint 
alaptalant elutasítja. 

A bejelentés alaptalanságát a polgármester és a jegyző 
munkahelyi jelenléti ívei igazolják. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő: 2011. október 15. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Csongrád Megyei Kormányhivatal–dr. Csongrádi Helga 

(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
4) Irattár (Iktatószám: 1198/1/2011.) 
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Búza Zsolt: A Stark Bau Kft.–vel fennálló bérleti szerződésünk 2011. június 30. 
napján lejárt. A kérdésem az, hogy mi legyen a szerződésben foglalt meg nem 
fizetett bérleti díjjal? 

Dr. Lajkó Norbert: Fizetési meghagyásos eljárást vagy egyből polgári pert lehet 
indítani. 

Búza Zsolt: Vagy adunk a vállalkozónak egy utolsó lehetőséget? 

Mihályné Tóth Margit: A jegyző dolga eldönteni. Te vagy a jogász! 

Dr. Lajkó Norbert: Elmondtam a lehetőségeket, kérem, hogy ügyvédet bízzon meg 
a perindításra a testület. 

Búza Zsolt: Mivel a napirendi ponthoz a jelenlévő nem képviselő–testületi tagok is 
szeretnének szólni, ezért kérem határozzunk arról, hogy a jelenlévők 
hozzászólhatnak–e az előterjesztéshez. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

207/2011. (IX. 28.) 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 

Kovács Gábor: Felszámolási eljárást indítson a cég ellen az önkormányzat. 

Búza Zsolt: Javaslom, három ügyvédtől kérjünk árajánlatot a perindításra, és most 
napoljuk el a döntést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

208/2011. (IX. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a STARK BAU Kft–vel szemben fennálló 3 
MFt bérleti díj követelésének érvényesítésére árajánlatot kér a 
perindításra és a perbéli képviseletre három ügyvédi irodától.  

Egyúttal a perindítást a mai ülésen elnapolja. 



 20

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
pályázati rendszerhez történő csatlakozásra. 

Dr. Lajkó Norbert: 2011. október 14–ig kell meghoznunk a döntést a 
csatlakozásról. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

209/2011.(IX. 28.)Kt. sz.:  határozat 

A képviselő–testület foglalkozott az Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapképző által 
meghirdetett BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj Rendszer 2012. évi fordulójához történő csatlakozás 
kérdésével, és úgy dönt, hogy ahhoz az Általános szerződési 
feltételeket elfogadva csatlakozik. 

A képviselő–testület felkéri a polgármestert a csatlakozási 
nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2011. október 14. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke 
3) Közigazgatási é s Igazságügyi Minisztérium  

Wekerle Sándor Alapképző (1244 Budapest, Pf.: 920.) 
4) Ormándiné Kócsó Anikó gazd. ea. 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Búza Zsolt: Ismételten szerettem volna alppolgármestert választani, de sajnos 
ideiglenes szavazatszámláló bizottságot sem tudok megválasztani. Így elnapoljuk. 

VII. Napirendi Pont: 

Bejelentések 

Mihályné Tóth Margit: Az Ady Endre utca végén nem épül a belvíz elvezető 
rendszer, mi az oka? Elfogyott a mederelem? 
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Búza Zsolt: Ki az, aki ezt mondja, jöjjön be és mondja Ő! 

Mihályné Tóth Margit: Koszos a temető, sok a darázs. 

Búza Zsolt: A problémát már megoldottuk. 

Mihályné Tóth Margit: Azt beszélik az emberek, hogy a Baksi Víziközmű 
Társulattal korábban szerződött ügyfelek visszakapják a pénzüket, ha felmondják a 
szerződést. 

Búza Zsolt: Vannak olyan háztartások, melyek 2006. óta akkora összegű 
lakástakarék–pénztári hátralékot halmoztak fel, hogy ezekre az időszakokra nem jár 
állami támogatás, még a hártalék egyöszegű befizetése esetén sem. Így célszerűbb 
új szerződést kötni. 

Mihályné Tóth Margit: Az ügyintéző miért nem mondja el az ügyfélnek a 
tájékoztatást? Egy család szeretett volna bejutni a közösségi házba, de elmondásuk 
szerint nem engedték be őket. Ilyen előfordulhatott–e? 

Dimovics Antal: Ilyen biztosan nem történt. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Csak akkor nem lehet bizonyos helyiségbe bejutni, ha ott 
foglakozás van. 

Mihályné Tóth Margit: Ezt miért nem mondják el nekik? 

Búza Zsolt: Úgy érzem túl van reagálva ez a történet, írásba tegyék meg a 
bejelentést és ki fogjuk vizsgálni. 

Lépné Soós Anita: A lakásfenntartási támogatást igénylők közül sokan fűtenek 
fával, lehetne–e tüzifára is igényelni a támogatást? 

Búza Zsolt: A jegyző már megtette a lépéseket, megkerestünk vállalkozókat. 

Mihályné Tóth Margit: Mi a megoldás arra, hogy a telepi út mentén nagy a gaz. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Hírdessünk meg egy kaszáló versenyt. 

Kovács Gábor: Hogyan lesz megoldva az óvoda fűtése? 

Búza Zsolt: A faluház nem kötelező feladat, és ennek átszervezésével jelentős 
összegű költségek takaríthatók meg, de egyes képviselők ezt személyeskedésnek 
vették. 

Mihályné Tóth Margit: Te mit ajánlasz Gábor ennek megoldására? 

Kovács Gábor: A polgármester javaslatát a Faluház átszervezését. 
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Búza Zsolt: Mindent megteszünk, hogy a 4 MFt be legyen fizetve. 

Herpai Mihály: Milyen jogi lépést lehet tenni, ha ilyen viselkedést tanusítanak a 
képviselők, hogy elhagyják indokolás nélkül a tárgyalótermet. Mióta rendszeresen 
látogatom a testületi üléseket, azóta a Faluház a téma, és lelkiismereti kérdés 
számomra, hogy a falu pénzével így játszanak azok, akiknek egyesek ismerősei 
barátai. 

Búza Zsolt: Úgy gondolom, racionalizálni kell. 

Kovács Gábor: Sajnos Kovács Anita elhalálozása kimaradt a Baksi Hírmondóból. 

Búza Zsolt: Köszönjük az észrevételt, a következő számban közzétesszük. Mivel 
egyéb előterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
Lépné Soós Anita képviselő Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 

 


