
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. szeptember 16. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme. 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
 Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                        Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Folyószámla-hitelkérelem megtárgyalása 

2) Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
megtárgyalása  

3) Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

4) Tájékoztatás az Önkormányzat tanulmányi útjáról 

5) Beszámoló a Fábiánsebestyénben rendezett XVI. Kettesfogathajtó Világbajnokságról 

  
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes.  
Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, 
kiegészítenivaló? 

Kérdés, hozzászólás a napirendi pontokhoz nem hangzott el. A polgármester szavazásra 
bocsátotta az ülés napirendjét. Aki egyetért, kéri kézfelemeléssel, jelezze.  

 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2015.(IX.16.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 



 

I. napirendi pont:  

Folyószámla-hitelkérelem megtárgyalása 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a folyószámla-hitelre azért lenne szüksége az 
Önkormányzatnak, hogy bebiztosítsa magát, ugyanis záró elszámolás történik a TIOP illetve a 
TÁMOP-al kapcsolatban. A másik oka pedig, hogy korábban kétszer 8 millió forintos 
pályázatot adott be az Önkormányzat rendkívüli működési célú támogatásra, de ennek nincs 
eredménye a mai napig, jelenleg elbírálás alatt van. Ha-és amennyiben megérkezik ez a 
támogatás akkor erre a hitelre nincs szükség.  
Elmondja, hogy amíg nincs felhasználva a hitel, addig az Önkormányzatnak nem kerül 
semmibe, viszont az, hogy ezt a hitelt vésztartalékként tudjuk használni ahhoz a képviselő-
testületnek a döntésére szükség van. Az előterjesztésben látható, hogy maximum 8 millió 
forint, amit igénybe tud venni az Önkormányzat. A kamat és a hitel akkor lép életbe, ha ehhez 
az összeghez hozzányúlunk. Például, ha lehívunk 1 millió forintot, akkor egy millió forintra 
vonatkozik a hitel és a kamat, de ha mód és lehetőség van rá, nem szeretnénk felhasználni a 
hitelt.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a futamideje december vagy csak elírás 
történt?  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy ez így van, nem történt elírás. Ilyen 
rövid a futamideje, ezt az összeget decemberig vissza kell fizetni.   

Megkérdezi, hogy első napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, kiegészíteni 
valója, észrevétele?  
Kiegészítésképpen annyit elmond, hogy azért 8 millió forint került bele az előterjesztésbe, 
mert ha egyszer már döntést hoz a képviselő-testület, akkor használjuk ki a lehető legnagyobb 
keretet. Ki lett számolva, a bankkal le van egyeztetve.  
 
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy nem elírás, a visszafizetésre vonatkozik.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja az első napirendi pontot. Aki egyetért, kéri 
kézfelemeléssel, jelezze.   
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
109/2015.(IX.16.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 2015. szeptember 18. 
napján 8.000.000,-Ft összegű folyószámla hitel kérelmet nyújt be az 
OTP Bank Nyrt. felé. A hitel futamideje 2015. december 31.  
A hitel rendelkezésre tartása: folyósítástól lejáratig 
A hitel fedezetére felajánlott biztosíték: Baks 251/2 hrsz-ú 4,0778 ha 
fölterület. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és a 
mindenkori éves adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe 
történő betervezésére. 



Az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek 
szerinti szerződés aláírására a polgármester és a gazdasági vezető 
felhatalmazást kap. 
Határidő: 2015. szeptember 18. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4) OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged, Takaréktár utca 7. 
5) Irattár 

 
II. napirendi pont:  

Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 
megtárgyalása  
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy azért hozta be a mai testületi-ülésre, mert 
szeptember 30-ig kell döntést hozni ezzel kapcsolatban. Az ösztöndíjrendszerhez való 
csatlakozás 3-5 ezer forint/fő összegig érintené az Önkormányzat költségvetését. Nem 
javasolja ennek a döntését most, viszont ha van javaslat, akkor szeretné kérni. Szeptember 
utolsó hetében fog a képviselő - testület döntést hozni a tárgyban.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy az összegre gondol vagy arra, hogy 
csatlakozzunk vagy sem? 

 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy gondol az összegre is, illetve arra is, 
hogy csatlakozzunk vagy sem. Szeretne javaslatokat kérni ezzel kapcsolatban, a soros testületi 
ülésre összekészíti a tervezetet.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Támogatja, viszont nem emlékszik arra, hogy mekkora 
összeget jelentett a korábbi években.  

 

Búza Zsolt polgármester: 3 ezer és 5 ezer forint. A soron követő soros testületi ülésre úgy 
fogja a tervezetet elkészíteni, hogy kiszámolásra kerül, hogy hány gyereket érint és ez milyen 
mértékben érinti az Önkormányzat költségvetését. A mai testületi ülésen nem javasol 
határozati döntést.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a pályázatokat be lehetett már adni?   

   

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem. Először csatlakozni kell az 
ösztöndíjrendszerhez, erről nyilatkoznia kell az Önkormányzatnak. A nyilatkozat 
megküldésre kerül a Kormányhivatalnak, ők fogják kiírni a pályázatot, majd utána lehet 
beadni a Felsőoktatási nappali tagozatos hallgatóknak a pályázatot.  



Dr. Faragó Péter m.b.jegyző: Egy kis településen lehet tudni, hogy körülbelül mik az 
igények. Elmondja, hogy amit a település vállal/fő, ahhoz hozzájárul a megye, de általában 
nem szokott. Másik településen úgy szokták, hogy amikor már körülbelül tudják az igényeket, 
egy kicsit túlterveznek és a fennmaradó összeget a következő évi költségvetésbe átviszik.  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a jelentkezés hogyan zajlik? 

 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Válaszában elmondja, hogy elektronikus úton kell 
jelentkezni, tehát mindent ő bonyolít utána, behozza papír alapon, és itt rögzítésre kerül.  

 

III. napirendi pont:  

Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: Hasonlóképpen az előző napirendi ponthoz, itt sem kell döntést 
hozni. Elmondja, hogy a pályázattal kapcsolatban változás történt arra vonatkozóan, hogy a 
település besorolása megváltozott, ugyanis már nem halmozottan hátrányos településként van 
nyilvántartva Baks, hanem csak hátrányos településként. A foglalkoztatási ráta nőtt, amibe a 
közfoglalkoztatottak is beleértendőek, és mivel ennyi ember van alkalmazva statisztikailag ez 
által a település kiesett a korábbi besorolásból.  Úgy gondolja, hogy a közfoglalkoztatottakat 
nem kellene ebbe besorolni, viszont statisztikailag be kell sorolni a foglalkoztatottak közé. 
Tavaly úgy tudott a település pályázni, hogy a szállítási költségre, illetve a vágásra kellett 
önerőt biztosítani, és mivel más besorolásba került a település így erdei m3-ként 
1000Ft+ÁFA-t hozzá kell tennie a településnek. 
Azért hozta be a mai ülésre a „támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásról” szóló előterjesztést, hogy minden képviselő társa gondolkodjon rajta, mert itt nem 
súlyos százezrekről van szó, hanem milliós nagyságrendről. A tavalyi évben 233 m3-et nyert a 
település és ennek a szállítási költsége 651 ezer forint, a házhozszállítás körülbelül 196 liter 
gázolajat vett igénybe, ami 152 ezer forint körüli összeget jelentett, a gépek szerelése 190 ezer 
forintba került, és ebbe az összegbe az emberek munkadíja nincs benne.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ő ezt tavaly is tudta, hogy körülbelül 
mekkora ennek a költsége, és ő nem javasolta, hogy fel legyen vágva. 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a pályázatnak a kötelező eleme volt, hogy össze 
kell vágni a fát, így megfeleltünk minden pályázati előírásnak.  
Mond egy példát ezzel kapcsolatban: a diákmunkánál is mindent szabályszerűen és rendben 
csinált az Önkormányzat ennek ellenére mégis fel lett jelentve, és biztos ez is indokot adott 
volna arra, hogy fel legyen jelentve ismételten.  
Hozzáteszi, hogy körülbelül a mostani besorolás végett idén 1,5 millió forintba kerülne az 
Önkormányzatnak, ez az összeg a tavalyi 233 m3-re vetítve van kiszámolva.  
 
Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy nem érdemes keményfát igényelni, mert az 
erdészetnél tájékoztattak minket, hogy a tél végén tudnak csak adni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkéri a képviselő-testület, hogy gondolkodjon el azon, hogy 



legyen-e beadva pályázat, ha igen akkor milyen feltételekkel, kinek illetve milyen fára. A 
soros testületi ülésre fogja behozni, és javaslatokat szeretne kérni ezzel kapcsolatban. 
Elmondja azt is, hogy erősen el kell gondolkozni azon, hogy ezekkel a feltételekkel és anyagi 
helyzettel az Önkormányzat be merje-e vállalni.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy most termelik ki a magán erdőgazdálkodók a vihar 
által károsult fákat.  
 

Búza Zsolt polgármester: Mivel ez pályázati lehetőség úgy gondolja, meg van határozva, 
hogy kivel köthet szerződést az Önkormányzat.  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Elmondja, hogy csak az erdőgazdálkodótól tud venni az 
Önkormányzat.  

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy tavaly a keményfának az egyik részét tudták 
hozni karácsony előtt a másik részét meg utána, de már most beszélt az igazgatóval, és azt 
mondta, hogy ha idén akarunk még fát, akkor csak puhafába gondolkodjon a testület, mert a 
keményfa csak tél végén érkezne meg.  

Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban még kérdés? Kérdés a napirendi ponthoz nem 
hangzott el.   

 

IV. napirendi pont:  

Tájékoztatás az Önkormányzat tanulmányi útjáról 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy mivel a település 
lélekszáma közelít a 2000 főhöz, hamarosan várható, hogy közös Hivatalt kell létrehozni. 
Kellemest a hasznossal szeretné összekötni, így az itt dolgozó köztisztviselőket jövő héten 
hétfőtől szerdáig Zala megyébe szeretné elvinni tanulmányi útra. 10 év óta béremelés nem 
volt, a szabadságaikat alig tudják kivenni, túlórák fizetve nincsenek, ruhapénz sincs. 
2. éve elmaradt a köztisztviselők napja. Ennek az összevonásából és a költségvetés 
átcsoportosításából meg tudjuk oldani. Kiegészítésképpen elmondja, hogy ismerve a kollegák 
teherbíró képességét, tudását, kitartását, szerinte nem lehet kifogása senkinek se afelől, hogy a 
munka rovására menne. Ez a minimum, amit megérdemelnek.  
Ezt szerette volna elmondani, tájékoztatásképpen. Kéri a képviselő-testületnek a tudomásul 
vételét erre vonatkozóan, illetve a beleegyezésüket. 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy azt meglehet-e tudni, hogy hova 
pontosan? 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy Zala megyébe és azon belül 
Bázakerettye.  

 

 

 

 

 



V. napirendi pont:  

Beszámoló a Fábiánsebestyénben rendezett XVI. Kettesfogathajtó Világbajnokságról 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: Szeretne mindenkinek köszönetet mondani, illetve szeretné 
megköszönni mindenkinek a hozzáállását, munkáját és a segítségét. Úgy gondolja, hogy 
Baksnak nem kell szégyenkeznie, semmiféle szempontból, a munkából is kivette a részét. 
Megfelelő módon segítkezett az egyik legjelesebb napon is, amikor nagyhajtás, maraton 
hajtás volt, hiszen az egyik akadálynál ők teljesítettek szolgálatot.  

Kiemelné azokat a kollegákat, akik a standnak a berendezési tárgyainak az összehordásába 
segített és ott voltak egész héten és vállalták, hogy reggeltől estig ott állnak a stand mellett. 
Baks volt az egyedüli olyan stand ahol helyi jellegzetességgel kínálták a vendégeket. Külön 
köszönet a lekvárfőző asszonyoknak, ugyanis ők is kivették a részüket ebből. Zárszóként 
elmondja még egyszer, hogy szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját.  

Megkérdezi, hogy van-e egyéb más kérdés?  

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az előző testületi ülésen felsorolt néhány 
problémát, és megkérdezi ezzel kapcsolatban, hogy van-e valami fejlemény?  

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy folyamatban van, a soros testületi 
ülésen fog beszámolni.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az előző problémákhoz kapcsolódóan 
újabb probléma merült fel. A Békés Drén levonult a területről és helyettük egy lengyel cég 
jön majd. Az egy napos levonulásuk során tönkre tették az utat, a kövesút széle letört és nagy 
nyomokat hagytak.   

Csépe István képviselő: Elmondja, hogy véleménye szerint a Közúthoz tartozik.  

Búza Zsolt polgármester: Felteszi a kérdést a képviselő asszonynak, hogy ez pontosan hol 
van?  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Az Alkotmány utcától a hídig.  

Búza Zsolt polgármester: Csépe István véleményének igazat ad, a Közúthoz tartozik ez a 
probléma. Elmondja, hogy a Közút felé jelezve lesz a probléma.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Kéri, hogy minél előbb legyen intézkedve, az esős idők 
előtt.  

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy próbálják a problémát minél előbb 
megoldani. A nádvágás október 15. vagy október 30-án lesz és előtte semmiféleképpen, nem 
fogják megcsinálni.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy a szennyvízbefizetésekkel kapcsolatban, 
amiről a múltkor is beszélt, azóta is halotta több embertől is. 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a kolleganőt megkérdezte, aki ezeket az ügyeket 
kezeli és nem mondott ilyet. Hozzáteszi, hogy akkor fog ezzel az üggyel foglalkozni, amikor 
az a valaki bejön személyesen hozzá és elmondja ezeket.  

Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés, hozzászólás? 

 



Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, a Kolozsvári utcában épülő három házzal 
kapcsolatban, hogy ahogy viszik az árut, a szállítók keresztbe állnak az úton.  

 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni a jelzést. Megkérdezi, hogy van-e még egyéb kérdés, 
észrevétel, kiegészíteni való? Kérdés, kiegészíteni való nem hangzott el. Megköszöni a 
megjelenést a képviselő társaknak és a meghívott vendégeknek. Az ülést bezárja.  

 
 
  K.m.f.  

 

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


