
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. október  
26–án megtartott üléséről 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Boros János 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   
 Székesiné Huszka Katalin pedag. szaksz. vez. 
 Lantos Ágnes családgondozó 
 Cimberné Maszlag Anikó  Settlement ház vezető 

Igazoltan távol: 

 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 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? 

Amennyiben a képviselők részéről nincs javaslat, úgy javaslom V. napirendi 
pontként tárgyalni az előterjesztéseket megelőzően a Baks Községi Faluház és 
Könyvtár intézmény átszervezését. 

Boros János: Meg kellene várnunk mindenkit, akkor kellene dönteni a 
megszüntető okiratról, amikor minden képviselő jelen van. 

Búza Zsolt: Határozatképes a képviselő–testület, így is tud felelősség teljesen 
dönteni a javaslatról. Annál is inkább, mert nem tudom, hogy a két távollévő 
képviselő mikor fog ismételten az ülésen részt venni. Mivel november 30–án lejár 



 2

az intézményvezető vezetői megbízása, éppen ideje, hogy lépjünk ebben a 
kérdésben. Több alkalommal tettem javaslatot ennek az átszervezésére, soha nem 
sikerült az átszervezésről dönteni, minden maradt a régiben. Ezért gondolom azt, 
hogy felelősségteljesen is tud dönteni a képviselő–testület, annak ellenére, hogy 
két képviselő nincs jelen. 

Mihályné Tóth Margit: Úgy gondolom, az SZMSZ–ünkben meghatároztuk, hogy 
határozati javaslatot testületi ülés közben nem osztunk ki, úgy tudom, ez van az 
SZMSZ–ünkben, ez pedig nem volt benne a mai meghívóban a napirendi pontok 
között, most osztották ki.  

Búza Zsolt: Szeretném helyesbíteni a Képviselő Asszonyt, többször forgassa az 
SZMSZ–t, és amiről a képviselő asszony beszél, az csak is kizárólag a rendkívüli 
ülésekre vonatkozik, nem pedig a soros testületi ülésre. A soros testületi ülésen 
lehetőség van napirendi pontot módosítani, mint ahogy az előző testületi ülésen is 
volt rá példa. 

Dr. Lajkó Norbert: Szeretném, ha megnevezné a Képviselő Asszony, hogy az 
SzMSZ melyik szakasza rendelkezik arról, hogy egy soros testületi ülésen nem 
lehet felvenni bármilyen napirendet. 

Mihályné Tóth Margit: Úgy gondolom, mikor az SZMSZ–t módosítottuk.  

Dr. Lajkó Norbert: Ezt úgy gondolja, vagy tudja?  

Mihályné Tóth Margit: Elhangzott, nem tudom, hogy bele került–e az SZMSZ–
be? 

Dr Lajkó Norbert.: Szeretném megkérdezni, melyik pontja alapján, mert ez csak a 
rendkívüli ülés kapcsán került szóba 

Mihályné Tóth Margit: Rendkívüli ülés kapcsán van ilyen, én átolvastam tegnap 
az SZMSZ–t. 

Dr. Lajkó Norbert: Köszönöm szépen, nincs több kérdésem. 

Mihályné Tóth Margit: De a javaslatunk nem erre szólt! 

Dr. Lajkó Norbert: Vissza lehet hallgatni a hangszalagot, rendelkezésére áll a 
képviselő-asszonynak! 

Búza Zsolt: Aki egyetért azzal. hogy a napirendeket a módosító javaslatommal 
fogadjuk el, kérem kézfelemeléssel jelezze. 

A képviselő–testület 3 igen szavazattal 2 nem ellenében az alábbi határozatot 
hozta: 
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213/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
meghívóban rögzített napirendeket tárgyalási alapul 
elfogadja az alábbi módosítással: 

5) Baks Községi Faluház és Könyvtár intézmény 
átszervezése 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

6) Előterjesztések 

7) Bejelentések, interpellációk 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Lépné Soós 
Anita és Mihályné Tóth Margit képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

214/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita és Mihályné Tóth Margit képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita 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  

Búza Zsolt: Az írásos előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki. Tájékoztatom a 
jelenlévőket, hogy hamarosan mozgó húsbolt működik a településen hétfő, szerda 
péntek és szombati napokon. Október 14–én átadásra került a Mária telepi utak 
pályázatának beruházása. A Többcélú Kistérségi Társulás ülésén szó esett arról, 
mely település hogyan használja ki a pályázati lehetőségeket. 
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Október 22–én ünnepélyes keretek között átadásra került az óvoda és iskola 
épületének bővítése, felújítása. A képviselő–testület október 24–én rendkívüli 
testületi ülést tartott a kerékpárút–pályázat újratárgyalására. Ugyanezen a napon a 
Mária telepi utak forgalomba helyezése megtörtént. Ismét egy örömteli pályázati 
hírről számolhatok be. Miszerint Baks község a Tiszta–víz ivóvíz–minőség javító 
program keretében 172 MFt támogatásban részesült. Ennek keretében megújul a 
glóbusz, a támogatási összeg kb. 30%–a hálózati rekonstrukcióra fordítható. 

Boros János: Milyen lehetőséget kínál a mozgó húsbolt, mennyire veszi el a helyi 
boltoktól a lehetőséget. 

Búza Zsolt: Két vállalkozó is jelezte, hogy eltérő napokon friss húsárút 
értékesítenek mozgó húsboltjukból településünkön. Ez nem érinti a helyi boltokat, 
mert elenyésző az a hús mennyiség, amit addig is be tudtak a Baksiak szerezni a 
helyi élelmiszer boltból. Örömteli, hogy egyidejűleg 2 vállalkozó is ugyanolyan 
tevékenységet folytat, ezért a vásárlók versenyképes árakon tudnak húsféleséghez 
jutni. 

Dr. Lajkó Norbert: Természetesen a vállalkozók megfelelő engedélyekkel 
rendelkeznek. A közterület használatáért közterület használati díjat, a piactéren 
történő árusításért, pedig helypénzt fognak fizetni. 

Búza Zsolt: Kérem a beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

215/2011. (X. 26.) 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: 

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett jelzőrendszerről. 
Ea: Lantos Ágnes családgondozó 

Lantos Ágnes: Az írásos beszámolóban szereplő adatokat azzal egészítem ki, hogy 
2010. október 6. napjától 2 fő családgondozó végzi el ezt a munkát. 



 5

Dr. Lajkó Norbert: Köszönetet szeretnék mondani a családgondozóknak a 
Polgármesteri Hivatallal való jó együttműködésért. 

Búza Zsolt: Várhatóan hamarosan a Settlenent házban fog működni a Családsegítő 
Szolgálat. 

Dr. Lajkó Nobert: A módszertan ellenőrzése eredményeként megállapította, hogy a 
szolgálat megfelelően működik, azonban szükséges a másik kolleganő szakirányú 
beiskolázása is. 

Búza Zsolt: Köszönöm a beszámolót, jó munkát kívánok. 

A képviselő–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

216/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a 
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális 
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (6768 Baks, 
Fő u.114.) 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját és azt 
jóváhagyólag elfogadja. 

Felelős: Lantos Ágnes családgondozó 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lantos Ágnes családgondozó 
4) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása 

Szociális Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat 6760 Kistelek, Tisza u. 1. 

5) Irattár (Iktatószám: 1154/2011.) 

III. Napirendi Pont: 

Beszámoló a szociális alapszolgáltatásokról és a pedagógiai szakszolgálatról. 
Ea: Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 

Búza Zsolt: Tekintettel arra, hogy a pedagógiai szakszolgálat vezetője egyéb 
elfoglaltság miatt nem tud jelen lenni ülésünkön, ezért amennyiben nincs kérdés az 
írásos előterjesztéssel kapcsolatosan, úgy javaslom az írásos beszámoló és 
munkaterv elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 
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217/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete elfogadja a 
Térségi Közös Igazagtású Közoktatási és Gyermekjóléti 
Intézmény Egységes Pedagógiai Szakszolgálat beszámolóját és 
2011–2012–es tanévre vonatkozó munkatervét. 

Felelős: Székesiné Huszka Katalin Pedagógiai Szakszolgálat 
vezető 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Székesiné Huszka Katalin Pedagógiai Szakszolgálat 

vezető (6760 Kistelek, Ifjúság tér 4.) 
4) Irattár  

Kovács Krisztián: Az írásos beszámolót azzal egészíti ki, hogy szociális étkeztetést 
és nappali ellátást nyújt az intézmény, a többi alapszolgáltatást a Többcélú Társulás 
végzi. 

Búza Zsolt: Részletes írásos beszámolót kaptunk, sajnos az épület nem felel meg a 
hatályos jogszabályoknak, mert nincs akadály-mentesítése. Nem tudom, mit fog 
tenni a képviselő–testület, amikor az ellenőrző hatóság bezárja az intézményt. 

Dr. Lajkó Norbert: Felhívom a képviselő–testület figyelmét, hogy mint már 
korábban is jeleztem nem biztosított a megfelelő szakmai létszám a Gondozási 
Központnál.  

Búza Zsolt: Javasolja a beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

218/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a 
szociális alapszolgáltatásokról szóló a Gondozási Központ 
intézményvezetője által előterjesztett 2011. évi 
tevékenységükről szóló beszámolót, és azt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Felelős: Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 

Határidő: folyamatos 
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Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 
4) Irattár  

Búza Zsolt: Felkérem Cimberné Maszlag Anikót a Settlement ház vezetőjét, pár 
szóban ismertesse az eddigi munkájukat. 

Cimberné Maszlag Anikó: Köszönöm szépen. Beszámolóval nem készültem a 
képviselő–testületnek, de diasoron sokkal látványosabban be tudom mutatni az 
eddigi munkánkat. 

Búza Zsolt: Köszönöm a tájékoztatást, jó munkát kívánok! 

IV. Napirendi pont: 

Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi és 2011. I félévi pályázati tevékenységéről 
Ea.: Harangozóné Pálnok Orsolya és dr. Barcsi Judit pályázati referens 

Búza Zsolt: Az írásos beszámolót azzal egészítem ki, hogy egy pályázat 
elkészítésétől, magától az ötlet megszületésétől a pályázat megvalósulásáig több év 
is eltelik. Szeretném kiemelni, hogy a pályázatíró kollegák rendszerint túlórában 
teljesítik a feladataikat, díjazás nélkül. 

A képviselő–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

219/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
az Önkormányzat 2010. évi és 2011. I félévi pályázati 
tevékenységéről szóló beszámolót, és azt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Felelős: Harangozóné Pálnok Orsolya és dr. Barcsi Judit 
pályázati referensek 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázati referens 
4) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 
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Búza Zsolt: Javaslom, hogy a jelenlévők részére a hozzászólást biztosítsuk az adott 
napirendi pont tárgyalásánál. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

220/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a jelenlévő helyi polgárok részére biztosítja a 
hozzászólás jogát az előterjesztések megvitatása során. 

Erről értesítést kapnak: 

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

V. Napirendi pont: 

Baks Községi Faluház és Könyvtár intézmény-átszervezése 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Már több alkalommal tárgyalta a képviselő–testület az intézmény 
átszervezését. Sajnos az a normatíva, melyből e feladatot is el kellene látni még a 
más kötelező feladatok finanszírozására sem elég. Azt is tudja mindenki, hogy a 
polgármester egy személyben felelős a költségvetésért. Ha a Képviselő–testület 
már korábban támogatta volna átszervezési javaslataimat, akkor csak 2011. évben 
3.790.000,–Ft–ot tudtunk volna megtakarítani. Most is tény, hogy a heti 40 órás 
nyitva tartás nincs kihasználva, de felesleges is, és tarthatatlan a továbbiakban a 40 
órás nyitva tartás fenntartása a magas működési költségek miatt. A pénz fogy, az 
idő telik! 

Boros János: A Settlement ház az önkormányzat költségvetését terheli. Miért kell a 
feszültséget szítani? Arról nem tudunk rosszat mondani? Elveszik a civilektől a 
Faluházat. 

Búza Zsolt: Sajnos az én javaslatomon kívül mást nem hallok, csak azt, hogy nem! 
Hangsúlyozom, racionalizálásról van szó! Ha ott van a vezető, ha nincs, működnek 
a programok maguktól. 

Kovács Gábor: A Közösségi ház 100%–os kihasználtságú. Volt a Faluháznak is 
lehetősége arra több éven keresztül, hogy programokat szervezzen! Miért nem 
tette? 

Boros János: Egy szóval sem mondtam, hogy nincs szükség a Settlement házra! 
De a fenti embereket sérti a működése. 

Kovács Gábor: Miért nem lehetett volna együttműködni a polgármesterrel.  
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Búza Zsolt: A Faluház átszervezése esetén a vezetőt 4 órában, a takarítót 4 órában 
lehetne alkalmazni, egy évben 3,7 MFt–ot tudnánk megspórolni. 

Boros János: Csak a Faluházra van kihegyezve ez az egész. 

Búza Zsolt: Akkor szeretnék más megtakarítási javaslatokat hallani. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy a polgármester legyen tiszteletdíjas, és a 
tiszteletdíjunkat pedig ajánljuk fel Kisteleknek. Szeretném megkérdezni, hogy a 
felszólalók közül ki, mivel támogatja a falut? 

Búza Zsolt: A tiszteletdíjakat az önkormányzat saját bevételéből utalja a 
tisztségviselőknek. Ha nincs pénz, hogyan ajánljuk fel bárkinek is? 

Kovács Gábor: Nagyon sok cigány kisebbségi emberen segítek, fénymásolok, 
kitöltöm a papírjaikat stb. A képviselői tiszteletdíjamat föl sem venném! 

Búza Zsolt: Átszervezésről van szó, szakfeladaton működne tovább az intézmény. 
Az intézmény-vezető megbízása 2011. november 30. napján megszűnik, így a 
vezetői pótléka is. Egyébként minden maradna ugyanúgy, ahogyan eddig volt, de 
racionális működés mellett. 

Dr. Lajkó Norbert: Munkatörvénykönyve alapján lenne alkalmazva Fátyolné.  

Búza Zsolt: Javaslom a megszüntető okirat elfogadását! 

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 1 nem szavazat ellenében az alábbi 
határozatot hozta: 

221/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a Baks Községi Faluház és Könyvtár 6768 
Baks, Fő u. 84. szám alatti költségvetési szervet 2011. 
december 5. napjával, a határozat mellékletét képező 
megszüntető okirat szerinti tartalommal megszünteti. 

A határozat kihirdetésének napja: 2011. október 26. 

A határozat kihirdetésének módja: helyben szokásos módon 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
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3) Boriné Dóka Erika gazd. Csop. Vez. 
4) Fátyolné Ménesi Ildikó intézmény vezető 
5) Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága 

6720 Szeged, Széchenyi tér 9. 
6) Irattár 

VI. Napirendi pont: 

Előterjesztések 

Búza Zsolt: Már törvényességi észrevételt is kaptunk a következő előterjesztés 
tárgyában a Csongrád Megyei Kormányhivataltól, miszerint törvénysértő, hogy 
településünknek a 2010. évi helyhatósági választások óta nincs alpolgármestere. 
Ezért előterjesztést teszek a képviselő–testületnek, Lépné Soós Anita képviselő 
alpolgármesterré történő megválasztására. Megkérdezem Lépné Soós Anita 
képviselőtársamat, vállalja–e a jelölést, hozzájárul–e a nyilvános tárgyaláshoz? 

Lépné Soós Anita: Igen, vállalom, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz. 
Bejelentem a személyemmel szembeni kizárási okot. 

Boros János: Milyen juttatásért vállalod az alpolgármesterséget? 

Lépné Soós Anita: Nagy felelőséget ró személyemre ez a feladat, én a legalsó 
adható összegért elvállalom. 

Dr. Lajkó Norbert: A korábbi társadalmi megbízatású alpolgármesterek havi bruttó 
tiszteletdíja 50.000,–Ft volt. 

Lépné Soós Anita: Nem tudom, hogy mennyi ez az összeg, bármennyiért vállalom. 

Búza Zsolt: A szavazás törvényes lebonyolításához szükséges bizottság tagjainak 
javaslom, Dr. Orosz Éva, Boros János és Mihályné Tóth Margit képviselőket 
megválasztani.  

Dr. Orosz Éva: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget 
bejelentem, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

Boros János: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget bejelentem, 
hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

Mihályné Tóth Margit: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget 
bejelentem, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

222/2011. (X. 26.) határozat 
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Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester választás lebonyolítása 
során a döntéshozatalban való részvételt biztosítja, Lépné Soós 
Anita, Dr. Orosz Éva, Boros János és Mihályné Tóth Margit 
képviselők részére. 

Erről értesítést kapnak: 

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

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

223/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
alpolgármester választás lebonyolítására Ideiglenes 
Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá az 
alábbi személyeket választja meg: 

� Dr. Orosz Éva elnök 
� Boros János tag  
� Mihályné Tóth Margit tag 

Erről értesítést kapnak: 

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

Dr. Orosz Éva: Tájékoztatom a tisztelt képviselő–testületet, hogy az 
alpolgármester–választás törvényes és eredményes volt. 

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

224/2011. (X. 26.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita képviselőt Baks község alpolgármesterének választotta 
meg. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita alpolgármester 
4) Boriné Dóka Erika Gazd. csop. vezető 
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5) Irattár 

Búza Zsolt: Javaslom, hogy Lépné Soós Anita tiszteletdíját a képviselő–testület 
bruttó 50.000,–Ft–ban állapítsa meg. 

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

225/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita alpolgármester tiszteletdíját a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 4. § (3) 
bekezdése alapján benyújtott írásos nyilatkozatára tekintettel 
bruttó 50.000,– Ft/hó összegben állapítja meg. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita alpolgármester 
4) Boriné Dóka Erika Gazd. csop. vezető 
5) Irattár 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Szegedi Kéményseprő–
ipari Közszolgáltatások 2012. évi díjtételének elfogadására. A Szolgáltató 5%–os 
emelést szeretne, azaz +26,– Ft–ot emelne. Javaslom a mellékelt rendelettervezet 
elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2011. (X. 26.) rendelete 

a kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2012. évi díjainak megállapításáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Kovács Sándor és Kovács 
Sándorné 6768 Baks, Kolozsvári u. 26. szám alatti lakosok kérelmének 
megtárgyalására, melyben szeretnék töröltetni az önkormányzat javára bejegyzett 
elidegenítési és terhelési tilalmat, mert az ingatlant el szeretnék adni.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

226/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
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Kovács Sándor és Kovács Sándorné 6768 Baks, Kolozsvári u. 
26. szám alatti lakosok kérelmét, és úgy határozott, hogy a 
Baks község Önkormányzata jogosult nevén fennálló, 6768 
Baks, Barátság u. 18. szám alatti, belterület 338 hrsz–ú 
ingatlant terhelő 50834/1989. 12. 18. számú határozattal 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti 
kérelmet jóváhagyja, és intézkedik annak tehermentesítése 
iránt. 

A Képviselő–testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert a 
szükséges intézkedés megtételére. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Csépe István műszaki főmunkatárs 
4) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5) Kovács Sándor és Kovács Sándorné  

6768 Baks, Kolozsvári u. 26. 
6) Szegedi Körzeti Földhivatal  

(6724 Szeged, Kálvária sgt. 41–43.) 
7) Irattár (Iktatószám: 1352/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Workflex Kft. kérelme 
iránt. Sajnos nem látom kidolgozottnak a gazdasági tervüket. Az önkormányzat 
meglévő tervekkel rendelkezik a piac területére. 

Herpai Mihály: Nem felvásárló telepet szeretne létesíteni? 

Búza Zsolt: Nem. Piackorszerűsítést szeretne hosszú távú bérbeadással. Javaslom a 
kérelem elutasítását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

227/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Workflex 
Kft. (6726 Szeged, Szőregi u. 29.) falusi piac kialakítására 
vonatkozó előterjesztését elutasítja. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
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2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Workflex Kft. (6726 Szeged, Szőregi u. 29.) 
4) Irattár (Iktatószám: 2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Korom Eszter részére 
díszoklevél adományozására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

228/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy díszoklevelet adományoz Korom Eszter (6768 
Baks, Akácfa u. 4.) részére, aki a Moldovai Köztársaságban 
megrendezett standard társastánc világbajnokságon képviselte 
hazánkat.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Korom Eszter (6768 Baks, Akácfa u. 4.) 
 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a „Régiségi házak 
létrehozása Bakson” című pályázat kivitelezői munkáira ajánlattételi felhívás 
megjelentetésére.  

Mihályné Tóth Margit: Kovács Sándor vállalná a beruházást. 

Búza Zsolt: Akkor is 3 árajánlatra van szükség. Javaslom, hirdessük meg a 
Kisteleki és a Baksi újságban.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

229/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a „Régiségi házak létrehozása Bakson” kivitelezők 
megkeresésére című előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

Baks Község képviselő–testülete úgy határozott, hogy a népi 
régiségi házak kivitelezésére készített ajánlatételi felhívást 
szélesebb körben is meghirdeti az alábbi lapokban: 
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• Baksi Hírmondó  

• Kisteleki Hírmondó 

Felelős: Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 

Határidő: azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró és az általa 

érintettek 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a Local Agenda 21. 
elkészíttetésére. Javaslom az előterjesztés elfogadását. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

230/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzatának képviselő–testülete 
megtárgyalta a Local Agenda 21 elkészíttetésére vonatkozó 
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

Baks Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HBF 
Hungaricum Kft. Local Agenda 21 elkészítésére vonatkozó, 
150.000,– Ft+ÁFA összegű árajánlatát elfogadja.  

Az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére, a szerződés 
aláírására a Polgármestert felhatalmazza. 

Határidő: 2011. november 15. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró és az általa 

érintettek 
5) Irattár (Iktatószám: 1375/1/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Pataki Sándor egyéni 
vállalkozó kérelmének megtárgyalására, melyben a testület által szeptember 
hónapban elfogadott folyékony hulladékszállítás díjának korrekcióját kéri. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
12/2011. (X. 26.) rendelete 

a folyékony-hulladék összegyűjtésének, elszállításának és ártalommentes 
elhelyezésének 2011–2012. évi díja megállapításáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

Kovács Gábor: A templom hangosításához egy hangtechnikai berendezésre 
szeretnék gyűjtést szervezni, kérem a képviselő–testület hozzájárulását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

231/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
Kovács Gábor CKÖ képviselő kezdeményezését, és támogatta, 
hogy a Jézus Szíve Római Katolikus Templomba kerülő 
hangtechnikai eszközök beszerzésére adománygyűjtést 
szervezzen, az így befolyt pénzösszeget az önkormányzat 
elkülönített számlán kezelje. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Kovács Gábor: Szeretném, ha a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a régi helyén 
folytathatná a tevékenységét heti 1 alkalommal. Természetesen a kisebbségi 
önkormányzat terhére lenne biztosítva a költségvetés. 

Mihályné Tóth Margit: A Settlement házban nem lehetne megoldani? 

Kovács Gábor: Nem szeretném, ha ugyanabba a csapdába esnénk, mint korábban. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

232/2011. (X. 26.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete hozzájárulását 
adja, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, valamint a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületének Baksi csoportja hetente 1 
napon 4 óra időtartamban az önkormányzat tulajdonát képező 
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külön irodahelyiségben (CKÖ Iroda) félfogadást tartson a saját 
éves költségvetéseik terhére. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Kovács Gábor CKÖ képviselő 
5) Kecskeméti Józsefné Mozgáskorlátozottak Egyesületének 

Baksi csoportvezetője 
6) Irattár  

Búza Zsolt: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a képviselő–testület a továbbiakban 
önkormányzati hatósági ügyeket tárgyal, ezért megköszönve a meghívottak 
részvételét a törvényi előírásnak megfelelően zárt ülést rendel el. 

K.m.f. 

 

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester      jegyző  

 
 
 
 
 
Lépné Soós Anita képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
          jkv. hitelesítő          jkv. hitelesítő 

 


