
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. november 
26. napján megtartott soros üléséről. 
 
 
Jelen voltak:   Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Kovács Gábor   képviselő 
                        Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                         Dr. Orosz Éva           képviselő 
                         Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka           jegyző 
 
 
Meghívottak:   
      Dobos Péter     külsős alpolgármester 
      Lantos Ágnes     családgondozó 
      Boriné Dóka Erika    gaz.csop. vezető 
                        Harangozóné Pálnok Orsolya  pályázati referens 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: Napirendi pontok tárgyalása előtt Cimberné 
Maszlag Anikó, külsős Szociális Bizottsági tag eskütétele lesz, mivel ő nem 
tudott jelen lenni az alakuló ülésen. 
 

Eskü szövege 

 
Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a képviselő 
– testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi 
pontok módosítására, illetve elfogadására. 
Ismertetném a napirendi pontokat, az első napirendi pont polgármesteri 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett 
fontosabb intézkedésekről, eseményekről. Második napirendi pont Beszámoló 
az Önkormányzat 2013. évi és 2014. I félévi pályázati tevékenységéről, a 
harmadik napirendi pont Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat által 
működtetett jelzőrendszerről, negyedik napirendi pont a Beszámoló az 
Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának időarányos 
helyzetéről, majd a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól 
szóló rendelet megalkotása, ötödik napirendi pont az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata, hatodik napirendi pont Előterjesztések, hetedik 



napirendi pont Bejelentések, interpellációk.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

156/2014. (XI.26.) határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

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 polgármester: Az írásos anyagot nem szeretném szóban 
kiegészíteni, mindenki megkapta. Kérdés, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor 
elfogadásra javaslom.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

157/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 
polgármesteri beszámolót a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről, eseményekről elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

 
 
 
 
 
 
 



I. napirendi pont:  
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi és 2014. I félévi pályázati 
tevékenységéről. 
Ea.: Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 

 
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot megkapta mindenki, van-e kérdés 
ezzel kapcsolatban? 
Én annyival szeretném kiegészíteni, hogy a képviselő-testületnek tudomása van 
minden pályázatról. Összegezve 2 milliárd 470 millió a végösszeg, és úgy 
gondolom, mindannyian büszkék lehetünk erre. Röviden ennyi lenne, amivel 
szerettem volna kiegészíteni. Van-e kérdés? Észrevétel? Ha nincs, akkor 
elfogadásra javaslom.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

158/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 
beszámolót az Önkormányzat 2013. évi és 2014. I félévi 
pályázati tevékenységéről elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Irattár 

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

 
Lantos Ágnes családgondozó: Nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot, 
mindenki megkapta. Esetleg ha kérdés van, akkor szívesen válaszolok.  
 
Búza Zsolt polgármester: Van-e kérdés az írásos anyaggal kapcsolatban? 
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Gratulálni szeretnék, mert van munka 
bőven, van mit tenni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Ha a kliensek számát, arányát tekintjük, úgy 
gondolom, igen kevesen vagytok, több munkatársnak kellene lennie, akik 
segítenék a munkát.  



Van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? 
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

159/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 
beszámolót a Gyermekjóléti Szolgálat által működtetett 
jelzőrendszerről elfogadja. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Lantos Ágnes  
4) Irattár 

III. napirendi pont:  
Beszámoló az Önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési 
gazdálkodásának időarányos helyzetéről, a 2014. évi költségvetési 
gazdálkodás átmeneti szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Ea.: Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 

Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot mindenki megkapta. Kérdés, 
kiegészíteni való? 
  
Mihályné Tóth Margit képviselő: Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal az 
jó, de az intézményei? A Gondozási Központ együtt van az intézményekkel 
költségvetés terén? 

Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető: Igen. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Külső személyi juttatások az mi?  

Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető: Például TIOP, TÁMOP pályázat, piac 
téren Sanyi bácsi. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Szakmai tevékenységet fedező? 

Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető: Ezt a TÁMOP fizeti. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Ingatlanok beszerzése és létesítése? 



Boriné Dóka Erika gazd.csop.vezető: Ez is a TIOP pályázatunk. 

Búza Zsolt polgármester: Tényadatok és a II. féléves gazdálkodást tükrözik 
Van-e kérdés, észrevétel?  
Ha nincs akkor elfogadásra, javaslom. 
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

160/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 
beszámolót az Önkormányzat 2014. III. negyedévi 
költségvetési gazdálkodásának időarányos helyzetéről 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: És most kérem, fogadjuk el az átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
11 /2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról 
. (A rendelet szövege mellékletben) 

 

 

 

 

 

 



IV. napirendi pont  

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata  
Ea.: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
 
 
Búza Zsolt polgármester: A PÜB szintén megtárgyalta és elfogadásra javasolja. 
 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Az Önkormányzati Törvény szerint 
vagy az alakuló ülésen vagy a következő soros testületi ülésen kell elfogadni.  
Az alakuló ülésen csak egy  módosítás volt a bizottsági struktúra miatt. 
Mellékletben találhatóak az átadott hatáskörök. 
Tanácskozási joggal meg kell hívni a Járási Hivatal vezetőjét. Polgármester és 
alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a PÜB elnöke hívja össze és 
vezeti le a Kt-ülést. 
 
8/12§ : Szankcionálási lehetőség – tiszteletdíj megvonása. 
8/15§ : Személyes érintettséget kötelező bejelenteni. 
9/16§ : Tilos megismételni magasabb szintű jogszabályt. 
 
Hangfelvételt magáncélból lehet készíteni. 
 
23§: külsős alpolgármester bevonása 
16/24§: jegyzőre vonatkozó szabályok 
 
Következő ülésen a Szociális Bizottságra tett személyi  javaslatát  a 
polgármesternek elő kell terjeszteni. 
 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: A Kt. ülések esetén az időpont órára nincs 
pontosan meghatározva? 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ez kikerült belőle. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Fix időpontot írjunk bele 

Búza Zsolt polgármester: Szerda 16 óra. Eddig is az volt. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Székbírság minden megjelenésre 
vonatkozik?  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A szabályozás logikája az volt, hogy 
a képviselő fő kötelezettsége a testületi ülésen való megjelenés, és minden 
megjelenésre vonatkozik.  



Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem szabályozzuk le, hogy hányszori 
hiányzás kell, és hol van az, hogy maximum 20 % lehet a székbírság?  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ezt a lehetőséget az SzMSz a 
polgármesternek adja. 

Búza Zsolt polgármester: Szerintem teljesen igazságos ez a rendszer. 
Magyarán, aki egy hónap alatt 1 ülésen nem vesz részt, az nem dolgozott. 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Soros ülésen itt tudok lenni, kérvényeztem a 
munkáltatómnál. 

Búza Zsolt polgármester: A jegyző asszony a termet 16:31 perckor elhagyta. 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Rendkívüli testületi ülésen nem biztos, hogy 
itt tudok lenni.  

Búza Zsolt polgármester: 16: 33 perckor a jegyző visszajött a terembe.  

Csépe István képviselő: Tudom, hogy a pályázatoknál sűrűn van olyan, hogy 
azonnal kell ülésezni, viszont hasonló cipőben járok, mint képviselő társam.  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Visszatérve az előző kérdésre, az 
Mötv. szerint csak a 12 havi időtartamra történő megvonás van szabályozva, a 
20% maximális csökkentés nincs. 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Az SZMSZ-ben van. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Szabályozza le az SZMSZ, és ne a 
polgármester döntse el. 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Bocsánat, de ez nem csak a 
megjelenésre vonatkozik.  

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Nincs leszabályozva, hogy hány nappal 
előtte kell az anyagot kiküldeni?  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Külsős alpolgármester eddig nem volt az 
SzMSz-ben. Ez jogszerű?  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A mostani igen, abban benne van.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Illetve a rendkívüli ülésen való részvétel és 
az arról szóló értesítés?  

Búza Zsolt polgármester: Azt nem tudjuk leszabályozni. 



Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Ez szerintem nem igazságos szankció. 

Búza Zsolt polgármester: A Kt-ülések 16 órai kezdésének meghatározására  
vonatkozó módosítással előterjeszti az SzMSz-t.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

161/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára 
vonatkozó módosító javaslatot a Kt-ülések 16 órai 
kezdésének meghatározása vonatkozásában elfogadja. 
 

Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Irattár 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Legalább 5 órával előtte kelljen értesítést 
kapni a rendkívüli testületi ülésekről is. 

Búza Zsolt polgármester: Kérem, szavazzunk az előbb említett javaslatról. 

A képviselő–testület 3 igen 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

162/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatára 
vonatkozó módosító javaslatot a képviselőknek a rendkívüli  
Kt-ülésekről szóló értesítések legalább 5 órával az ülést 
megelőző kiküldése vonatkozásában nem fogadja el.  

Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3)Irattár 

 

 



Búza Zsolt polgármester: Most egyben teszem fel az SzMSz-t szavazásra az 
elfogadott módosítással. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
 

 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Baks Községi Önkormányzat 
képviselő–testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatatát a 
módosító javaslattal a mellékletben csatoltak szerint elfogadja. 

 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Az alábbi bejelentéseket szeretném 
tenni.  

1. A képviselőknek a megválasztástól számított 30 napon belül kezdeményezni 
kell a köztartozásmentes adózók nyilvántartásába történő felvételt. 
2. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük is van a megválasztástól számított 30 
napon belül. Ennek hiányában a képviselő nem gyakorolhatja jogait. Az SzMSz 
szerint a PÜB gondoskodik azok őrzéséről és az átvételéről. 

 3. November 16.-án az ÖNO intézményvezetőjének lejárt a szerződése. 
Pályázatot kell kiírni. A polgármester hatáskörébe lehet adni a pályázat 
lebonyolítását, de a döntés a Kt. kezében marad. 

Búza Zsolt polgármester: A képviselő-testület hozzájárul-e, hogy a 
polgármester kiírja a pályázatot? A képviselő-testület dönt benne.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Régebben kikötöttük, hogy helyi lakos 
legyen. 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Maximum előnyt élvezhet az, aki 
helyi ismerettel rendelkezik, kikötni nem lehet, hogy helyi lakos legyen. 

Búza Zsolt polgármester: Kérdés ezzel kapcsolatban, észrevétel? Ha nincs 
akkor elfogadásra, javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

 



163/2014. (XI.26.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete megbízza 
Búza Zsolt polgármestert, hogy az ÖNO intézményvezetői 
pályázatot közzétegye, a pályázati eljárást lebonyolítsa, és 
döntésre a képviselő–testület elé terjessze. 

Erről értesítést kapnak: 

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Ormándiné Kócsó Anikó munkaügyi előadó 
6) Irattár 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Azt szeretném megkérdezni, hogy a csatorna 
hat hónapos ingyenes használatáról mit lehet tudni? 

Búza Zsolt polgármester: 2015. február 28-ig tart a próbaüzem, addig 
csatornadíjat nem kell fizetni. 
Egyéb kérdés?  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Mezőőrrel kapcsolatban, mi a feladata? 

Búza Zsolt polgármester: Szombaton a KNP-vel fognak őrszolgálatot tartani. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Nem kaptam választ a kérdésemre, hogy mi 
a feladata? 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Polgármester Úr a munkáltatója, a 
feladatát ő osztja ki. Kérdésére az SzMSz szerint 15 napon belül írásbeli választ 
kaphat a polgármestertől. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Köszönöm. 

Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérdezni a tisztelt képviselő 
társaimtól, hogy van-e egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, 
akkor tisztelettel megköszönöm meghívott vendégeinknek a megjelenést. Az 
ülést bezárom.  

K.m.f.  

Búza Zsolt                                    Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
polgármester          jegyző  


