
Jegyzıkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselı–testületének 2011. november 
30–án megtartott ülésérıl 

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

Meghívottak: 
 Somogyiné Utasy Ibolya  tagintézmény–vezetı 
 Kovács Krisztián  Gondozási Központ vezetı 
 Tóth Zoltán ırsparancsnok   
 Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

A jegyzıkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzıkönyv–hitelesítık megválasztására Dr. Orosz 
Éva és Boros János képviselık személyében. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

238/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Dr. Orosz 
Éva és Boros János képviselıket jegyzıkönyv–hitelesítınek 
megválasztja. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Dr. Orosz Éva képviselı 
4) Boros János képviselı 

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselı–testületi tagokat, megállapítja, hogy a 
képviselı–testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi 
pontok tárgyalására, és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend 
tárgyalására vonatkozó javaslat? 
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Fátyolné Ménesi Ildikó: Javaslom képviselıi elıterjesztés keretében II. napirendi 
pontként tárgyalni a képviselı–testület feloszlását. 

Dr. Lajkó Norbert: Napirendi pont vagy elıterjesztés, mert nem mindegy? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: II. Napirendi pontként szeretném, ha tárgyalná a testület. 

Búza Zsolt: Azt gondolom, ismerve az önkormányzat anyagi helyzetét ez egy 
felelıtlen és átgondolatlan javaslat, de természetesen, ha a többség úgy gondolja 
állunk elébe! Javaslom, akkor I. napirendi pontként tárgyalja meg és döntsön a 
képviselı–testület a módosító napirendrıl, de akkor felállunk, és nem döntünk az 
elıterjesztésekben szereplı, halasztást nem tőrı javaslatokról.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Az új képviselı–testület felállásáig a régi testület dönt úgy 
is. 

Búza Zsolt: Fátyolnétól kérdezném, hogy ez a részben önálló intézmény miatt 
alakult így, ez rá a válasz, hogy megszőnik az intézmény? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Nem. 

Boros János: Addig ugyanúgy dönthetünk mindenrıl! 

Dr. Lajkó Norbert: Három perc szünetet kérnék. 

Búza Zsolt: Akkor a szünetet követıen folytassuk a testületi ülést, és szavazzunk a 
módosító javaslatról. Aki egyetért azzal, hogy a tárgyalni kívánt napirendeket a 
módosító javaslattal fogadjuk el, kérem kézfelemeléssel, jelezze. 

A képviselı–testület 6 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot 
hozta: 

239/2011. (XI. 30.) határozat 

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

1) A képviselı–testület feloszlása 
 Ea.: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselı 

2) Polgármesteri beszámoló megtárgyalása és elfogadása 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

3) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
módosítása, beszámoló az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról, az 
önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának 
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elfogadása, az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet 
megalkotása 

4) Elıterjesztések 

5) Bejelentések, interpellációk 

Errıl értesítést kapnak: 

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

I. Napirendi Pont: 

A képviselı–testület feloszlása 
Ea.: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselı 

Dr. Lajkó Norbert: Vannak, akik készültek erre és van, aki nem. A szavazás név 
szerint történik, a javaslat elfogadásához minısített többség szükséges, azaz a 
képviselı testületbıl 4 igen szavazat kell. Az idıközi választás teljes költségét az 
önkormányzat viseli. A név szerinti szavazás úgy zajlik, hogy a képviselı nevének 
felolvasása után szóban közli döntését. 

Búza Zsolt: Aki egyetért azzal, hogy Baks Község képviselı–testülete kimondja 
feloszlását. 

Boros János: Igen. 

Fátyolné Ménes Ildikó: Igen. 

Jaksa Ferenc: Igen. 

Mihályné Tóth Margit: Igen 

Dr. Orosz Éva: Nem. 

Lépné Soós Anita: Nem 

Búza Zsolt: Nem. 

A képviselı–testület név szerinti szavazással 4 igen szavazattal 3 nem ellenében az 
alábbi határozatot hozta: 

240/2011 .(XI. 30.)   határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselı–testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (3) 
bekezdése alapján név szerinti szavazással, minısített többségő 
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döntéssel, 2011. november 30. napi hatállyal kimondta 
feloszlását. 

A képviselı–testület felkéri a Jegyzıt, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

Felelıs: Dr. Lajkó Norbert jegyzı 

Határidı: azonnali 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Csongrád Megyei Kományhivatal Törvényességi 

Ellenırzési és Felügyeleti Fıosztály  
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 

4) Dr. Kelemen Ildikó Területi Választási Iroda  
(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 

5) Országos Választási Iroda 

6) Irattár (Iktatószám: 1611/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Akkor most a képviselı–testületi ülésnek vége, vagy tárgyalja a 
napirendeket a testület? 

Boros János: A fenyegetések vezettek ehhez a döntéshez, ez így mőködik. 

Búza Zsolt: Aki nem tud velem együtt dolgozni, más megoldás is van, feláll és jön 
helyette más, aki szeretne képviselı lenni. Az idı telik, a pénzünk fogy. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, folytassuk tovább a testületi ülést, ez a döntés a 
napi munkánkat nem befolyásolja. 

Búza Zsolt: Javaslom, folytassuk a testületi ülést. 

II. Napirendi Pont: 

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl, eseményekrıl. 
Ea.: Búza Zsolt polgármester  

Búza Zsolt: Az írásos elıterjesztést az alábbiakkal egészítette ki, 2011. november 
15. napján rendkívüli ülést tartottunk a Faluház gázkikapcsolása, és gáz 
számlájának kiegyenlítése tárgyában, melyet az önkormányzat az elkülönített, 
vegyes bankszámlán lévı pénzeszközbıl egyenlített ki. 
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Az iskola 2,8 MFt–os főtésszámla tartozásából még 1,7 MFt tartozás áll fenn, 
felkértem a Pénzügyi Bizottság elnökét tegyen javaslatot a fennmaradó összeg 
kifizetésére. 

Október 29–én Polgárvédelmi felkészülést tartottunk. A Tiszta Víz ivóvíz–minıség 
javító programban 172 MFt–os támogatásban részesült önkormányzatunk.  

A startmunka program 2012. évi kiírására 40 fı foglalkoztatására pályáztunk, az 
NFA–tól 13 ha termıföldet igényeltünk a jövı évi közcélú foglalkoztatás 
megszervezéséhez, de csak 0,7 ha kaptunk. 

Tőzoltó parancsnokság jön létre Kisteleken 2012–tıl. A helyi Cigány kisebbségi 
Önkormányzat és a Jobbik Magyarországért Mozgalom egyeztetı tárgyalásán 
vettem részt, ahol a felek megállapodtak, hogy együttmőködési megállapodást 
kötnek. 

Csongrád Városában dr. Pintér Sándor Belügyminiszter tartott tájékoztatót az új 
Önkormányzati törvényrıl. 

November 21–én polgárvédelmi riasztás gyakorlat volt településünkön.  

Sok szeretettel meghívom a képviselı–testület tagjait a 2011. december 17–i 
Falukarácsonyra és a gyertyagyújtásra. 

A Mária telepi náddal kapcsolatosan Tajti László és Pataki Zsolt természetvédelmi 
ırök a december 2–án keresnek fel bennünket. 

Jaksa Ferenc: Helyi víztisztító telep lesz Bakson a 172 MFt–ból? 

Búza Zsolt: Teljesen önálló víztisztító telep lesz, melyet kb. 1,5 éve elfogadott a 
testület. Javaslom a beszámolóm elfogadását. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

241/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete a lejárt 
határidejő határozatokról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekrıl és eseményekrıl szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.  

Errıl értesítést kapnak: 

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

III. Napirendi Pont: 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének módosítása, beszámoló az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves végrehajtásáról, az 
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önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása, az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az elnök asszony által csak „ide–
oda rakosgatott” számokat tartalmazó szakmai anyagot, melyet 2 igen, 2 nem, 1 
tartózkodás mellett elutasított. Ennek oka az idıarányos dologi költségek 0,97 %–
os túllépése, mely túllépés indokairól kimerítı választ adtunk a bizottsági ülésen. 
Így elıre nehezen tervezhetı kiadásként szerepeltek az alábbiak: táppénz, kis 
értékő tárgyi eszközök beszerzése, üzemanyagköltség, pályázatokhoz kapcsolódó 
engedélyeztetések díjai.  

Mihályné Tóth Margit: Egy dolog kimaradt a felsorolásból a reprezentációs 
költség háromszorosa a tervezettnek. 

Búza Zsolt: Én vállalom a 140.000,–Ft–os túllépésért a felellıséget, de a képviselı 
asszony is vállalja az idıközi választással járó 1,5 MFt–ért. 

Jaksa Ferenc: Ne személyeskedjünk. 

Mihályné Tóth Margit: A III. negyedéves beszámolót azért nem hagytuk jóvá, 
mert a személyi juttatások is túllépték 300.000,–Ft–tal az elıirányzatot. 

Boriné Dóka Erika: A bér jellegő kifizetések egy hónapot csúsznak a 
könyvelésben. 

Dr. Lajkó Norbert: Minden kérdésre megfelelı szakmai választ tudunk adni, így 
indokolva lett a közcélú foglalkozatással járó többletteher is. 

Mihályné Tóth Margit: Nem az összeggel, nem a kifizetéssel van probléma, hanem 
miért nem lehet úgy tervezni, hogy III. negyedévben ugorjon ki.  

Búza Zsolt: Ez nem így hangzott el! 

Dr. Lajkó Norbert: A szakmai elıterjesztéseket megfelelı szakértelemmel 
rendelkezı kollegák készítik elı. 

Búza Zsolt: Mivel újabb 20 pontos beadvány érkezett a Pénzügyi Bizottságtól, 
kérve azok megválaszolását a bizottsági ülésen, ezekre akkor sor került, de miért 
fontos, hogy mibıl lesz finanszírozva a Falukarácsony, ez még nálam is kiverte a 
biztosítékot. 

Szeretném felolvasni a 20 pontos beadványt, igaz a 20 pontból 19–re tudják a 
képviselık a választ. 

TKIKI tartozásról folyamatosan tájékoztatva vannak, de tételes kimutatást 
biztosítani fogok. 



 7 

2011. évi ÖNHIKI felhasználásának tételes kimutatása, természetesen ez is meg 
fog történni, nem a reprezentációra költöttük. 

A faluházat terhelı jelzáloghitel törlesztésének dokumentuma, nincs ilyen, 
keretjelzálog van, melyhez a testület minden tagja hozzájárulását adta. 

Hitelállományunk tételes kimutatása, borzasztó egyszerő, mert 15 MFt rullírozó 
hitelünket havi 240.000,–Ft–tal törlesztjük így 12.456.454,–Ft van még. 

ROBA–vak szembeni követelésünkrıl folyamatos a tájékoztatás, mert minden 
testületi ülésen szó van róla. 

Stark Bau Kft. tartozása jelenleg szintén így áll. 

A pályázatok miatti elkötelezettségünk jelenlegi állása, a pályázatok önrészének 
összege, én azon csodálkozom, hogy ezt 3 képviselı alá is írta, mert képviselıi 
döntés nélkül pályázatokat nem is lehet beadni, ezzel kötelezettséget is vállal a 
testület. 

Az iskola, óvoda felújításához tartozó önrész, valamint a Mária telepi utak 
építésének önrésze ki van–e fizetve, jelentem igen, ki van fizetve! 

A költségvetés III. negyedéves módosításában szereplı többlet bér, valamint dologi 
kiadások összegszerő pontos kimutatása, ezt úgy gondolom, hogy megtörtént. 

A Mária telepi közösségi ház eddigi, az önkormányzatot terhelı költségeinek 
tételes kimutatása, még mindig a bögyükben van a képviselıknek a közösségi ház, 
hiszen naponta százan megfordulnak, úgy gondolom, hogy a Faluházban is lett 
volna mód és lehetıség, hogy szervezzenek oda programokat. 

A reprezentációs költség eddig felhasznált összegének tételes kimutatása, 
természetesen rendelkezésre fog állni ez is. Itt a 120. 000,–Ft túllépés fel van 
hozva, de a Faluházra 3 év alatt kifizetett 32 MFt az elmegy a Képviselı Asszony 
füle mellett. 

A polgármester melyik hónapban vett fel költségtérítést, a polgármester fizetésének 
részét képezi ez, épp olyan, mint a nyelvpótlék a köztisztviselıknél. De azt hiszem, 
hogy ez a 3. vagy 4. hónap, hogy nem vettem fel költségtérítést. 

Az iskola autójának fenntartási kötelezettségeit ki fizeti, ezt úgy gondolom, hogy az 
iskola fenntartója, szeptember 1–tıl az egyház fizeti. 

A hivatalban történt–e túlóra kifizetés a köztisztviselıknek? Természetesen, nem. 

Kinek az alkalmazásában áll az iskola portása és az óvoda adminisztrátora, írásba 
fognak rá választ kapni. 

Mibıl finanszírozza az önkormányzat a Falukarácsonyt? Ez felháborító, nem azt 
kérdezi a Képviselı Asszony, hogy miben és hogyan tudunk segíteni? 

Mihályné Tóth Margit: Miért kell személyeskedni, csak a kérdésekre válaszolj, és 
kész! 
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Búza Zsolt: Képviselı Asszony, rendre utasítom! A faluház további mőködésével 
kapcsolatos elképzelések, a képviselı–testület döntött benne. 

Ismeretlen feljelentı által, az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos 
rendırségi vizsgálat dokumentumainak bemutatása. Itt úgy látszik, hogy a 
rendırség helyett is rendırség szeretne lenni, lehetısége van rá, természetesen 
rendelkezésére bocsájtjuk. A Pénzügyi Bizottság január 11–ei ellenırzését 
követıen, március 30–án a jegyzıt indokolás nélküli felmentéssel szerették volna 
eltávolítani, akkor már össze volt állítva ez az anyag, és a rendelkezésükre lett 
volna bocsájtva, ha bejöttek volna és kérdezték volna. Eltelt 8 hónap és most jutott 
a bizottság eszébe, hogy mégis csak kérdezni kellene valamit. Ha nem tárgyalta a 
képviselı–testület ezt a bizottsági, bizonyos 20 pontos beadványt a január 11–i 
ellenırzésrıl, akkor mi módon tudott kiszivárogni a köztudatba, ha ezt a Pénzügyi 
Bizottság ellenırizte és a képviselı–testület még nem tárgyalta? Ez után a 20 
pontos beadvány után is várhatjuk a névtelen feljelentést sikkasztás és egyéb 
bőncselekmények gyanúja miatt, mert állunk elébe. Úgy gondolom, hogy 
nyugodtan jöhetnek ellenırizni.  

2011. január 11–én készült jegyzıkönyvének minden pontjára kéri a választ a 
Bizotság. Ez 8 hónapja meg van! 

Somogyiné Utasy Ibolya: A beadvány 2. pontjához szeretnék hozzászólni. A iskola 
személygépkocsiját a Szent Gellért Katolikus Fıhatóság tartja fenn, az iskola 
portása és az óvoda titkárnıje 2011. október 1. napjától az egyház alkalmazásában 
áll, közfoglalkoztatottak. 

Búza Zsolt: Templomról részletesen számoljunk be, ez véletlen kimaradt a 
Bizottság beadványából. Már megtörtént a Falunap után, hiszen akkor is követelte a 
képviselıknek egy része, hogy hova raktuk azt a pénzt, amit felajánlottak az 
emberek és a hívık. Természetesen az utolsó fillérig el tudunk vele számolni. 
Viszont tegnap történt meg az átadás–átvétele a Faluháznak, és Jaksa Ferenc 
képviselıhöz intézem a kérdést, hogy Ön úgy gondolja, hogy joga van megkérdezni 
a templomhoz a dolgokat? Hiszen tegnap derült az ki, hogy 2003–ban vásárolt az 
Önkormányzat tányérokat és poharakat és Ön akkor volt az alpolgármester. A 
tányérok és poharak lógnak a levegıben, a mai napig se számla, se dokumentum, se 
átvezetve. Kérdezem Én hogy történt mindez. És Ön kéri tılem számon, hogy hova 
raktuk a templomnál a pénzt? Én tudom Önnek dokumentumokkal és számlákkal 
igazolni, Ön tudja–e nekem a poharakat és tányérokat? Csak erre a csekély kérdésre 
válaszoljon, és kérdezem én akkor, hogy mennyi ilyen dolog történhetett az Ön 
alpolgármestersége idején? 

Jaksa Ferenc: Nem is tudok errıl, hogy lett ilyen vásárolva. 

Búza Zsolt: A templom elıtti parkolóra szerzıdés és 2 db számla is van. 
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Mihályné Tóth Margit: A templom parkoló tervezésénél 625. 000,–Ft–ról volt csak 
szó. 

Boros János: A Pénzügyi Bizottsági ülésen sem így hangzott el. 

Búza Zsolt: Ha csak a templom parkolót tartalmazná ez az összeg, nem támogatta a 
képviselı–testület. Büszke vagyok a templomra! 

Lépné Soós Anita: Mibıl fogjuk az idıközi választást megoldani? 

Boros János: Felesleges lovagolni ezen a 1,5 MFt–on, hosszú idı, hogy ide 
jutottunk. Az alpolgármester választásnál te is azt mondtad, hogy mindennek ára 
van. Ingyen nem tudtad volna ellátni? 

Búza Zsolt: Hol van itt a realitás? Ostorozod az alpolgármestert, akit hetedjére 
választottunk meg! 120. 000,–Ft reprezentációs túllépést emlegettek, de a 1,5 MFt 
kiadás nem számít! 

Dr. Lajkó Norbert: Az önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése és 
annak módosításai minden önkormányzati kötelezettségvállalást tartalmaznak. 
Sajnálatos, hogy bizonyos önként vállalt feladatokról forráshiány miatt le kellett 
mondani, de ez a tendencia várható a jövıben is. 

Búza Zsolt: Mivel a jelenlévık is szeretnének hozzászólni a napirendhez, javaslom, 
szavazzunk errıl. 

A képviselı–testület 4 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

242/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete úgy 
határozott, hogy biztosítja a hozzászólás, véleménynyilvánítás 
jogát a jelenlévı hallgatóságnak. 

Errıl értesítést kapnak: 

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

Kovács Gábor: Belegondolt valaki abba, hogy ez milyen kárt okoz a falunak? Át 
gondolták–e a képviselık ezt a döntést, választ kérek rá! Mit fognak mondani a 
szülıknek és a gyerekeknek, ha nem tudja az önkormányzat kifizetni a számláit az 
idıközi választás költségei miatt. 

Mihályné Tóth Margit: Köszönjük, hogy az eddigi munkánkat megköszöni, többek 
között ezért jutottunk erre a döntésre. 
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Somogyiné Utasy Ibolya: Az iskola gázszámláját akkor is ki kell fizetni. Fel kellett 
volna állni, annak a képviselınek, aki nem bírja, az egyszerőbb döntés lett volna, és 
nem kerülne ennyibe. Felelısségteljesen döntött így a testület? 

Boros János: Ez nem a jelen pillanat döntése volt, hanem 1 év lefolyása.  

Búza Zsolt: Már az alakuló ülésen a testület bizonyos tagjai kinyilvánították 
személyemmel szembeni fenntartásaikat azzal, hogy nem járultak hozzá ügyvezetıi 
tisztségem megtartásához. Nem értem, ha nem tudnak velem dolgozni, akkor miért 
nem mondanak le? 

Jaksa Ferenc: Ha te nem tudtál velem együtt dolgozni, akkor mondjál le Te! 

Herpai Mihály: Sem kioktatni, sem megsérteni nem akarok senkit, de felmerül 
bennem, hogy kell a falunak ez a szégyen? Átgondolta ezt a négy képviselı? Mi ez, 
ha nem összebeszélés? Minden szavazás 3 igen 4 nem, vagy 4 igen 3 nem arányban 
lett elfogadva. 

Jaksa Ferenc: Nem tartozunk neked beszámolóval. 

Boros János: Ezek a megnyilvánulások azoktól az emberektıl, akik melletted 
állnak a választás óta, többek között azok, amik ide vezettek. 

Búza Zsolt: Ha a te lányod annyit kapott volna, mint az enyém, mit szóltál volna? 

Somogyiné Utasy Ibolya: Szerintem semmi sértıt nem mondott Herpai Misi bácsi 
választópolgárként, a véleményünket mondjuk el. Igaz, hogy valamennyi képviselı 
ellen rendırségi eljárás folyik? 

Kovács Gábor: Ha nem dönt a testület az iskola gázszámlájáról, be fog menni az a 
négy képviselı és elmagyarázza a gyerekeknek? 

Búza Zsolt: 2012. január 1–tıl napi egy melegétkeztetést fogunk biztosítani a 
gyerekeknek. 

Boros János: Állandó fenyegetések vannak. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Nem kapok választ a kérdésemre? 

Mihályné Tóth Margit: Az önkormányzati képviselı soha nem kezelte a pénzt. 

Dr. Lajkó Norbert: A jegyzı és a polgármester sem kezeli, mert ez a pénztáros 
feladata. 

Mihályné Tóth Margit: Ahol nem voltunk ott, ott is rólunk beszéltek, hogy le kell 
pofozni a képviselıt. 
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Dr. Lajkó Norbert: Nem értem, hogy ezeknek a vitáknak a szakmai anyagokhoz mi 
köze van? Kérem a rendelettervezet elfogadását. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testületének 
13/2011. (XI. 30.) rendelete  

a 2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (III. 02.) ör. rendelet módosításáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint!) 

Búza Zsolt: Érdekes, hogy két nap alatt mennyit változott a képviselı Asszony 
véleménye, mert a hétfıi Bizottsági ülésen még nem javasolta elfogadásra, ma 
pedig elfogadta ugyanazt az elıterjesztést. 

Mihályné Tóth Margit: Ma utána néztem, és tisztázva lettek a kérdéseim. 

Búza Zsolt: Javaslom elfogadásra a III. negyedéves beszámolót. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

243/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Baks Község 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének III. negyedéves 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Errıl értesítést kapnak: 

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

Jaksa Ferenc: Ha akkor is elmondtad volna, akkor elfogadtam volna. 

Búza Zsolt: Javaslom a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadását és az 
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezte elfogadását a mellékelt elıterjesztés 
szerint. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

244/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepcióját elfogadja 
azzal, hogy az elıterjesztésben rögzített irányelvek 
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figyelembevételével kell az önkormányzat és intézményei 
2012. évi költségvetését elkészíteni. 

A képviselı–testület megbízza a jegyzıt, hogy az irányelveket 
figyelembe véve a költségvetési rendelet tervezetet készítse el, 
a polgármester pedig, hogy a rendelet tervezetet terjessze a 
képviselı–testület elé. 

Határidı: 2012. február 29. 

Felelıs: jegyzı, polgármester 

Errıl értesítést kapnak: 

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

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testületének 
14/2011. (XI. 30.) rendelete  

a 2012. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól  

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint!) 

Búza Zsolt: Javaslom zárt ülés elrendelését a következı elıterjesztés tárgyalásában, 
mert önkormányzati vagyonnal kapcsolatos, és a nyilvános tárgyalás sértheti az 
önkormányzat gazdasági érdekeit. 

A képviselı–testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

245/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete a termıföld 
vételi ajánlatok megtárgyalására zárt ülést rendel el. 

Errıl értesítést kapnak: 

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

(Zárt ülés jegyzıkönyve külön szövegezve 246/2011. határozat) 
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IV. Napirendi Pont: 

Elıterjesztések 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a baksi óvoda és iskola 
felújítása, korszerősítése kapcsán felmerülı tőzcsapok létesítésére. 2 db tőzcsap 
szükséges, melyek bruttó 487.056,–Ft–ba kerülnek az önkormányzatnak. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

247/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta 
a baksi óvoda engedélyeztetési eljárása során felmerült 
többletköltségekre vonatkozó elıterjesztést és az alábbi hozza. 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete 
megállapította, hogy a baksi óvoda beruházása során felmerült 
többletköltséget az óvoda rendeltetésszerő mőködéséhez 
szükségesek, mivel a tőzcsapok megléte (2db) a 
használatbavételi engedély meglétének elıfeltétele volt. Ennek 
megfelelıen a képviselı–testület engedélyezi a számla 
kiegyenlítését bruttó 487.056,–Ft összegben. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa érintettek 
5) Irattár (Iktatószám: 63/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek az általános iskola 
cirkulációs rendszer és vízszerelési munkálatai költségeinek önerıbıl történı 
kifizetésére. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

248/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta 
a Baksi Általános Iskola melegvíz és cirkulációs rendszer 
kiépítésével kapcsolatos elıterjesztést és az alábbi határozatot 
hozza: 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete úgy 
határozott, hogy megbízza a HPQ Plus Kft–t a baksi Általános 
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Iskola (6768 Baks, F u. 82.) melegvíz és cirkulációs 
rendszerének kiépítésével, és felhatalmazza a polgármestert az 
ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére a mellékelt 
árajánlatnak megfelelıen. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa érintettek 
5) Irattár (Iktatószám: 63/2011.) 

Boros János: A tőzcsapot kedvezményes áron kaptuk meg, a munkabért és 
anyagköltséget nem számolta bele a Vízközmő Szolgáltató Kft. 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a Dél–alföldi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elmaradott 
elfogadására. 

A Képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

249/2011.(XI. 30.)   határozat 

Baks Község önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta a 
Dél–alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti 
és Mőködési Szabályzatának módosítására vonatkozó 
elıterjesztést, és azt annak tartmával megegyezıen elfogadja. 

Felelıs: Búza Zsolt polgármester 

Határidı: azonnali 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Dél–alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

(6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) 
4) Mórahalom Város Címzetes Fıjegyzıje –Dr. Szántó Mária 

(6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 2.) 

5) Irattár (Iktatószám: 135/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulás Megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt 
módosításának elfogadására. 
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A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

250/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta 
a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Társulási 
Megállapodásának egységes szerkezetbe foglalt módosításait 
és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása  

(6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.) 
5) Irattár 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a Kistelek Környéki 
Települések Többcélú Társulás 2012. évi belsı ellenırzési programjának 
elfogadására. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

251/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta 
a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulásának 2012. 
évi belsı ellenırzési programját és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása  

(6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.) 
5) Irattár 

Dr. Lajkó Norbert: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a lakásfenntartási 
támogatás természetbeni folyósításához kért tőzifa ajánlatok elbírálására. Az írásos 
ajánlatokat minden képviselı megkapta.  
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A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

252/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta 
a lakásfenntartási támogatáshoz kapcsolódó tőzifa beszerzésére 
vonatkozó vállalkozói árajánlatokat és az önkormányzat 
hatályos közbeszerzési szabályzata figyelembe vételével úgy 
határozott, hogy a Csanyi Tüzép Kft. (6647 Csanytelek, 
Tömörkényi u. 2.) vállalkozó ajánlatát fogadja el. 

A képviselı–testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert a 
keret–megállapodás aláírására. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Kócsó Mihályné szoc. ea. 
4) Csanyi Tüzép Kft. (6647 Csanytelek, Tömörkényi u. 2.) 
5) Irattár  

Búza Zsolt: Herceg Zsolt Baks, Május 1. u. 18. szám alatti lakos bejelentéssel 
fordult az önkormányzathoz, melyben kérelmezte a Baks, Fı u. 96. szám alatti, 
belterület 4/2 hrsz–ú ingatlana alatt keletkezett kárának megtérítését. A bejelentı 
álláspontja szerint a Kossuth utcán lévı közterületi járda az épület fala irányába 
lejt, és a járdán összegyülemlı esıvizet a falra vezeti.  

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

253/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Herceg Zsolt 
6768 Baks, Május 1. u. 18. szám alatti lakosnak a Baks, Fı u. 
96. szám alatti ingatlanában általa vélelmezett károk 
megtérítésére vonatkozó igényét elutasítja. 

A képviselı–testület álláspontja szerint a megjelölt ingatlan 
álaga, az abban bekövetkezett, bejelentı által vélt károsodás és 
a közterületi esıvízzel érintett járdaszakasz esetleges hibája 
nem áll egymással ok okozati viszonyban. Az érintett 
településrésznek a teljes vízelvezetése megoldott, ott még a 
legcsapadékosabb, és a belvízzel sújtott idıszakokban sem 
győlt össze esıvíz a közterületi járdaszakaszon. 
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Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Csépe István mőszaki fımunkatárs 
4) Herceg Zsolt 6768 Baks, május 1. u. 18. 
5) Irattár (Iktatószám: 1467/1/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek Jéri Ferenc vállalkozó 
kérelmének megtárgyalására, melyben a levelényi térségben az általuk használt 
földterületek mellett lévı utak, árkok fasorainak, fás szegélyeinek gyérítését 
szeretnék elvégezni. A csatornákban lévı fák akadályozzák az öntözıvíz lefolyását, 
leárnyékolják az utakat, azok kiszáradása és így a termı területek elérhetısége 
nehézkes. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

254/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Jéri Ferenc 
6647 Csanytelek, Táncsics M. u. 2/a szám alatti lakos 
kérelmének helyt ad és engedélyezi, hogy a Baks külterület 
0138, 0139, 0309, 0310, 0311 hrsz–ú ingatlanokon 
kérelmének megfelelıen az oda vezetı utak, árkok fasorainak, 
fás szegélyeinek gyérítését, az utak karbantartását elvégezzék. 

A képviselı–testület tájékoztatja a kérelmezıt, hogy a 
munkálatok elvégzéséhez az Alsó–Tisza vidéki 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelıség engedélye szükséges. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Csépe István mőszaki fımunkatárs 
4) Jéri Ferenc 6647 Csanytelek, Táncsics M. u. 2/a. 
5) Irattár (Iktatószám 1595/1/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal által Oláh István László 6768 Baks, Váradi u. 16. szám alatti lakos 
kérelmének megtárgyalására. 

Dr. Lajkó Norbert: Oláh István László kérelmével a képviselı–testület már 2011. 
szeptember 28. napján foglalkozott, ekkor 205/2011. (IX. 28.) Kt. határozatával 
elutasította. A Kormányhivatal tájékoztatása szerint nevezett kérelmét felterjesztik 
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a Belügyminisztériumba egy esetleges egyszeri szociális segély megállapítására. 
Javaslom a kérelem elutasítását, a korábbi határozatnak megfelelı döntés 
megerısítését. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

255/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Oláh István 
László 6768 Baks, Váradi u. 16. szám alatti lakosnak belvíz 
kár ügyében a Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz 
elıterjesztett és a Kormányhivatal által önkormányzatunkhoz 
áttett kérelmét elutasítja. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Csépe István mőszaki fımunkatárs 
4) Oláh István László 6768 Baks, Váradi u. 16. 
5) Irattár (Iktatószám 724/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a „Régiségi Házak 
létrehozása Bakson” címő pályázat kivitelezıi ajánlatának bírálatára. 
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és errıl véleményt nyilvánított, most a 
képviselı–testületnek kell határoznia. A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy a 
Jéga Ép kft–t bízza meg a képviselı testület a kiviteli munkákkal, mert 1.365.000,–
Ft–tal kevesebb összegő ajánlatot nyújtottak be a fenti munkára. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

256/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete megtárgyalta a 
„ Régiségi házak létrehozása Bakson” kivitelezıi ajánlatok 
bírálata címő elıterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

Baks Község Önkormányzatának képviselı–testülete úgy 
határozott, hogy a beérkezett ajánlatok alapján a Népi Régiségi 
Házak kivitelezésére a JÉGAÉP Kft.–t (6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 11.) bízza meg. 

A képviselı–testület felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerzıdés aláírására és a szerzıdéssel kapcsolatos 
ügyviteli teendık ellátására. 
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Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Csépe István mőszaki fımunkatárs 
4) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5) Harangozóné Pálnok Orsolya és az által a érintettek 
6) Irattár (Iktatószám 683/1/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek Kolompár Cecília egyéni 
vállalkozó kérelmének megtárgyalására. 

Dr. Lajkó Norbert: Kolompár Cecília egyéni vállalkozó kérelmezte az általa bérelt 
buszváró büfé bérleti jogának megszüntetését, mellyel egyidejőleg kérelmezte a 
bérleti jognak a B–TERV–ÉP Kft képviselıjének Rostás–Bakró Miklós Mihály 
részére történı átadását. 

A képviselı–testület egyhangú az alábbi határozatot hozta: 

257/2011. (XI. 30.) határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete Kolompár 
Cecília egyéni vállalkozóval (6768 Baks, Kassai u. 21.) a Baks 
belterület 319. hrsz–ú Buszváró megnevezéső építményre 
2009. október 1. napján megkötött bérleti jogviszonyt a 
vállalkozó lemondó nyilatkozata alapján 2011. november 30. 
napi hatállyal megszünteti.  

Ezzel egyidejőleg Baks Község Önkormányzat képviselı–
testülete úgy határozott –tekintettel a B–TERV–ÉP Kft 
képviselıjének Rostás–Bakró Miklós Mihály és Kolompár 
Cecília egyéni vállalkozó közös kérelmére, hogy a Baks 
belterület 319. hrsz. alatt lévı 56 m2 hasznos alapterülető 
Buszváró megnevezéső ingatlant 2011. december 1. napjától 
határozatlan idıre bérbe adja B–TERV–ÉP Kft. részére, a 
határozat mellékletét képezı bérleti szerzıdés szerinti 
tartalommal. 

A képviselıtestület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert, 
hogy a bérleti szerzıdések megkötésére és a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Felelıs: Dr. Lajkó Norbert jegyzı 

Határidı: azonnali 
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Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Csépe István fımunkatárs 
5) B–TERV–ÉP Kft. (Rostás–Bakró Miklós Mihály, 6768 

Baks, Alkotmány u. 13.) 
6) Kolompár Cecília Brigitta egyéni vállalkozó (6768 Baks, 

Kassai u. 21.) 
7) Irattár (Iktatószám: 831/2/2011.) 

Búza Zsolt: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a BURSA HUNGARICA 
2012. évi Felsıoktatási Önkormányzati ösztöndíj pályázatban részt vevı hallgatók 
pályázati támogatásának megállapítására. 

Dr. Lajkó Norbert: Ismerteti a pályázatokat. Javaslom, hogy valamennyi „A” 
típusú pályázó 3.000,– Ft/hó támogatási összegben részesüljön. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

258/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Volford Viktor Baks, Május 1. utca 11/a. 
szám alatti lakos a Szegedi Tudományegyetem– 
Természettudományi és Informatikai Kar földtudományi szakos 
hallgatója BURSA HUNGARICA 2012. Felsıoktatási “A” 
típusú önkormányzati ösztöndíjpályázatát elfogadja és ennek 
megfelelıen részére – a család szociális helyzetére tekintettel – 
10 hónapra /két egymást követı tanulmányi félévre/ havi 
3.000 Ft összegő önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Volford Viktor Baks, Május 1. utca 11/a. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1526/1/2011.) 
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A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

259/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Rostás József Baks, Fı utca 122. szám 
alatti lakos a Eötvös József Fıiskola (EJF) – Mőszaki és 
Gazdálkodási Fakultás Kar építımérnöki szakos hallgatója 
BURSA HUNGARICA 2012. Felsıoktatási “A” típusú 
önkormányzati ösztöndíjpályázatát elfogadja és ennek 
megfelelıen részére – a család szociális helyzetére tekintettel – 
10 hónapra /két egymást követı tanulmányi félévre/ havi 
3.000 Ft összegő önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Rostás József Baks, Fı utca 122.  
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1163/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

260/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Tóth Nóra Ilona Baks, Vörösmarty utca 
1. szám alatti lakos a Szegedi Tudományegyetem– 
Természettudományi és Informatikai Kar biomérnöki szakos 
hallgatója BURSA HUNGARICA 2012. Felsıoktatási “A” 
típusú önkormányzati ösztöndíjpályázatát elfogadja és ennek 
megfelelıen részére – a család szociális helyzetére tekintettel – 
10 hónapra /két egymást követı tanulmányi félévre/ havi 
3.000 Ft összegő önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 
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Errıl értesítést kapnak:  

1) Tóth Nóra Ilona Baks, Vörösmarty utca 1.  
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1499/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

261/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Mezei Adrienn Baks, Fı utca 93. szám 
alatti lakos a Budapesti Gazdasági Fıiskola – Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Turizmus–Vendéglátás 
szakos hallgatója BURSA HUNGARICA 2012. Felsıoktatási 
“A” típusú önkormányzati ösztöndíjpályázatát elfogadja és 
ennek megfelelıen részére – a család szociális helyzetére 
tekintettel – 10 hónapra /két egymást követı tanulmányi 
félévre/ havi 3.000 Ft összegő önkormányzati ösztöndíjat 
állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Mezei Adrienn Baks, Fı utca 93. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1552/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

262/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Mihály Zsófia Margit Baks, Fı utca 140. 
szám alatti lakos a Gödöllıi Szent István Egyetem – Gazdaság 
és Társadalom Tudományi Kar Gazdasági és Vidékfejlesztési 
Agrármérnök szakos hallgatója BURSA HUNGARICA 2012. 
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Felsıoktatási “A” típusú önkormányzati ösztöndíjpályázatát 
elfogadja és ennek megfelelıen részére – a család szociális 
helyzetére tekintettel – 10 hónapra /két egymást követı 
tanulmányi félévre/ havi 3.000 Ft összegő önkormányzati 
ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Mihály Zsófia Baks, Fı utca 140. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1507/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

263/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Korom Edina Gyöngyi Baks, Ady E. utca 
54. szám alatti lakos a Szegedi Tudományegyetem– TTIK Kar 
Környezetmérnöki szakos hallgatója BURSA HUNGARICA 
2012. Felsıoktatási “A” típusú önkormányzati 
ösztöndíjpályázatát elfogadja és ennek megfelelıen részére – a 
család szociális helyzetére tekintettel – 10 hónapra /két 
egymást követı tanulmányi félévre/ havi 3.000 Ft összegő 
önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Korom Edina Gyöngyi Baks, Ady E. utca 54. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1513/1/2011.) 
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A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

264/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A képviselı–testület Kovács Annamária Baks, Petıfi S. utca 
31. szám alatti lakos a Szegedi Tudományegyetem – Juhász 
Gyula Pedagógusképzı Kar csecsemı–és gyermeknevelı–
gondozó szakos hallgatója BURSA HUNGARICA 2012. 
Felsıoktatási “A” típusú önkormányzati ösztöndíjpályázatát 
elfogadja és ennek megfelelıen részére – a család szociális 
helyzetére tekintettel – 10 hónapra /két egymást követı 
tanulmányi félévre/ havi 3.000 Ft összegő önkormányzati 
ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Kovács Annamária Baks, Petıfi S. utca 31. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1514/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

265/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselı–testület Bárkai Ágnes Baks, Fı utca 88/a. szám 
alatti lakos a Szegedi Tudományegyetem– Állami és 
Jogtudományi Kar Jogász szakos hallgatója BURSA 
HUNGARICA 2012. Felsıoktatási “A” típusú önkormányzati 
ösztöndíjpályázatát elfogadja és ennek megfelelıen részére – a 
család szociális helyzetére tekintettel – 10 hónapra /két 
egymást követı tanulmányi félévre/ havi 3.000 Ft összegő 
önkormányzati ösztöndíjat állapít meg.  

A képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 
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Errıl értesítést kapnak:  

1) Bárkai ÁgnesBaks, Fı utca 88/a. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1500/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

266/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A képviselı–testület Somogyi Bence Baks, Rózsa u. 2/b. szám 
alatti lakos BURSA HUNGARICA Felsıoktatási “B” típusú 
önkormányzati ösztöndíjpályázat felülvizsgálatát elfogadja és 
a korábbi döntésnek megfelelıen helybenhagyja. 

A Képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Somogyi Bence Baks, Rózsa utca 2/b. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1574/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

267/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A képviselı–testület Somogyi Gergely Baks, Rózsa u. 2/b. 
szám alatti lakos BURSA HUNGARICA Felsıoktatási “B” 
típusú önkormányzati ösztöndíjpályázat felülvizsgálatát 
elfogadja és a korábbi döntésnek megfelelıen helybenhyagyja. 

A Képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 
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Errıl értesítést kapnak:  

1) Somogyi Gergely Baks, Rózsa utca 2/b. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1573/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

268/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A képviselı–testület Elhard Nóra Baks, Tiszai u. 5. szám alatti 
lakos BURSA HUNGARICA Felsıoktatási “B” típusú 
önkormányzati ösztöndíjpályázat felülvizsgálatát elfogadja és 
a korábbi döntésnek megfelelıen helybenhyagyja. 

A Képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 

Errıl értesítést kapnak:  

1) Elhard Nóra Baks, Tiszai utca 5. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1523/1/2011.) 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

269/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

A képviselı–testület Tomusz Katalin Baks, Vásártér u. 2. szám 
alatti lakos BURSA HUNGARICA Felsıoktatási “B” típusú 
önkormányzati ösztöndíjpályázat felülvizsgálatát elfogadja és 
a korábbi döntésnek megfelelıen helybenhyagyja. 

A Képviselı–testület felhatalmazza a gazdálkodási csoport 
elıadóját, hogy gondoskodjon a pályázati támogatás 
átutalásáról. 
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Errıl értesítést kapnak:  

1) Tomusz Katalin Baks, Vásártér utca 2. 
2) Felsıoktatási Pályázatok Irodája Budapest 
3) Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala Szeged 
4) Búza Zsolt polgármester 
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.  
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár (Iktatószám: 1580/1/2011.) 

Búza Zsolt: A Gondozási Központ normatíva visszafizetése ügyében kellene 
határozatot hozni a képviselı–testületnek. 

Dr. Lajkó Norbert: Javaslom, kérjen a képviselı–testület árajánlatot ügyvédtıl jogi 
képviseletre, és indítson pert a károkozó volt munkavállalóval szemben is. 

A képviselı–testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

270/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselı–testülete felhatalmazza 
Búza Zsolt polgármestert, hogy kérjen árajánlatot az 
önkormányzat jogi képviseletére ügyvédtıl a helyi Gondozási 
Központ peres eljárásához. 

Errıl értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyzı 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezetı 

Somogyiné Utasy Ibolya: Lezárult a TÁMOP 3.3.2. számú pályázatunk július 31–
én, és bármikor várható volt, hogy az 5 éven belül ellenırzést kapunk, és ez 
megtörtént tegnap. Mindent rendben találtak. 

Az étkeztetésrıl már többször szó esett, törvény írja elı, hogy egyszeri többfogásos 
meleg étkezést kell biztosítani a gyereknek, az egyház nem tudja a tízórait és az 
uzsonnát kifizetni. Szeretném megkérdezni, hogy az önkormányzat át tudja –e 
vállalni a tízórait és az uzsonna részét, hogy továbbra is tudjuk biztosítani? 

Dr. Lajkó Norbert: Elıterjesztést tesz a képviselı–testületnek a Csongrád Megyei 
Kormányhivataltól érkezett névtelen bejelentés elutasítására, melyben ismételten 
személyem és a polgármester ellen tett panaszt névtelen bejelentı.  
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A bejelentés minden alapot nélkülöz, javaslom annak elutasítását, tekintettel arra, 
hogy 206/2011. (IX. 28.) Kt. határozattal már döntött a képviselı–testület. 

A képviselı–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

271/2011. (XI. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község önkormányzat képviselı–testülete a Csongrád 
Megyei Kormányhivatalhoz címzett Sz01/6958/2011. 
ügyszámon szereplı és önkormányzatunkhoz áttett névtelen 
állampolgári bejelentés vizsgálatát a 2004. évi XXIX. tv. 142. 
§ (6) bek. alapján mellızi, mert a képviselı–testület e tárgyban 
206/2011. (IX.28.) Kt. határozatával, mint alaptalan bejelentés 
felöl már döntött. 

Errıl értesítést kapnak: 

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

(6741 Szeged, Rákóczi tér 1.) 
4) Irattár (Iktatószám: 1198/2/2011.) 

Lépné Soós Anita: Mint a Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje megpróbálok tartós 
élelmiszerre pályázni és ezzel segíteni az iskolás gyerekeket. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Köszönöm. 

Búza Zsolt: Évi szinten 500.000,–Ft étkeztetési támogatás elég? 

Somogyiné Utasy Ibolya: Nem elég, 2,3 MFt–tal az egyház pótolja. 

Búza Zsolt: Javaslom, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke tegyen javaslatot. 

Mihályné Tóth Margit: Már korábban is javasoltam, hogy a Rendszeres 
Gyermekvédelmi támogatásban részesülıket felül kell vizsgálni. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Minden évben felül van vizsgálva. 

Dr. Lajkó Norbert: Jegyzıi hatósági ügy, sajnos ennyi rászoruló van. 

Zsemberiné Varga–Dudás Eszter: Felmerült bennem, mi lesz, ha az új testület is 
ugyanebben a felállásban lesz? 

Dobos Péter: Feloszlassa magát a testület. 
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Búza Zsolt: Mivel egyéb elıterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyzı  
 
 
 
 
 
Dr. Orosz Éva képviselı Boros János képviselı 
     jkv. hitelesítı          jkv. hitelesítı 


