
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. július 25. napján 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita alpolgármester 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
 

 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes. 
Bizonyára tudják a képviselők, hogy az elmúlt hétvégén a baksi lakosok egy része 
Cibakházán volt mezőgazdasági munkán. Nem tudni, hogy milyen okból, de közel 50 ember 
munkahelyi balesetet szenvedett. Az ezzel kapcsolatos rendkívüli teendőink és 
állásfoglalásunk érdekében hívtam össze a képviselő-testületi ülést. Ez lenne az egyetlen 
napirendi pont. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

96/2014. (VII. 25.) határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 

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

 
 
Búza Zsolt polgármester: A Szolnoki hatóság már hivatalból eljárást indított és vizsgálják 
az ügyet. Nem tudni, hogy a véletlenek egybe esése vagy különböző kemikáliák okozták a 
balesetet. Ez ügyben szeretném a képviselő-testület véleményét, támogatását kérni. Döntsünk 
abban, hogy milyen módon tudnánk segíteni ezeknek az embereknek, akik azért szenvedtek 
balesetet, mert kétkezi munkát szerettek volna végezni. Várom a javaslatokat. A szegedi 
klinikának a befogadó képessége véges, ezért első körben arra gondoltam, hogy azoknak az 
embereknek, akiknek nap mint nap be kell járniuk kötözésre, bocsássuk rendelkezésükre a 
kisbuszt. A további javaslatokat pedig várom. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én pontosan nem is tudom, hogy mi történt, a klinikán 
mit mondanak? 



 
Kovács Gábor képviselő: Én tegnap bent voltam náluk. Hogy pontosan mi történt, azt a 
vizsgálat majd kideríti. Az szerintem is nagy segítség lenne, ha be tudnánk szállítani őket. 
Hat fő bent van még, akiknek a legsúlyosabb az állapotuk. Nekik anyagi segítséget is 
nyújthatnánk, én fejenként ötezer forintot javasolnék biztosítani, önkormányzati forrásból. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Most szembesültem vele, hogy vannak olyan sérültek, 
akik közmunkások. Nekik nem lehetne olyan segítséget nyújtani, hogy egy pár szabadnapot 
adnánk nekik, hogy el ne fertőződjön a sérülésük. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ez csak akkor lesz munkahelyi baleset, ha 
legális foglalkoztatás történt. Megtörtént a probléma, és ezért a munkáltató objektív 
felelősséggel tartozik, nem fogják azt vizsgálni, hogy akart-e szólni a munkásoknak, hogy ez 
a növény ilyen problémát okoz, plusz ennek lehetnek még büntetőjogi konzekvenciái is. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Eléggé ellentmondásos. Dimovics Antal azt nyilatkozta, 
hogy valaki felment a buszra, és ott szólt nekik, hogy ez a növény ilyen problémát okoz. 
Akkor figyelmeztették őket, de már nem akartak visszafordulni a busszal. 
 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Én tegnap voltam lent a telepen náluk, és azt mondták, 
hogy őket nem figyelmeztette senki. Aki eleve hosszú nadrágba ment, annak csak a bokája 
égett meg. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Igen, ezért mondom azt, hogy eléggé ellentmondásos a 
helyzet. 
 
Kovács Gábor képviselő: Anti most megpróbálja a felelősséget elhárítani magáról. 
 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Pontosan hány Baksi embert érint? 

 

Kovács Gábor képviselő: 50. 
 

Kecskeméti Józsefné képviselő: Nem, összesen a Jász-Nagykun Szolnokiakkal vannak 
annyian. Nekem azt mondták, hogy 30 baksi van köztük. 
 
Lépné Soós Anita képviselő: Nekem az a javaslatom, hogy jön hozzánk a Falunapi 
rendezvényünkre a Vöröskereszt Csongrád megyei elnöke, le kellene ülni vele beszélni. Látni 
fogják kint ezeket az embereket, a médiából úgyis értesültek róla, hogy mi történt. Egy 
próbát megér, hátha tudnak segíteni. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én szerettem volna javasolni, hogy Polgármester úr 
tegyen feljelentést. 
 
Búza Zsolt polgármester: Nem tudom, hogy mennyire figyeltetek a legelején. Elmondtam, 
hogy hivatalból elindították az eljárást Jász-Nagykun Szolnok megyében. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Még egy olyan kérdésem lenne, hogy ezeknek az 
asszonyoknak a nagy része leszázalékolt. Ebből lehet probléma, hogy ők elmentek dolgozni? 
 



Búza Zsolt polgármester: Nem, ugyanis 4 órában végezhetnek ilyen tevékenységet. Tehát 
akkor nézzük mik voltak a javaslatok. Én említettem, hogy a kisbusszal a sérülteket hordjuk 
be kötözésre a klinikára. Gábortól hallottuk, hogy a legsúlyosabb sérülteket anyagilag 
támogassuk. Illetve Anita javaslata volt, hogy a Vöröskereszt segítségét kérjük. A 
Munkaügyi Központtal felveszem a kapcsolatot a közfoglalkoztatottak ügyében, hogy milyen 
lehetőségek vannak. Más javaslat? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én javaslom, hogy úgy ahogyan a Falunapra is 
ajánlottunk fel valamennyit, járuljunk ehhez is hozzá, mondjuk kötszerre. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Ilyenkor a ruházatra, a higiéniára is fokozottabban oda 
kell figyelni. Esetleg a mosásban is segíthetnénk nekik. 
 
Kovács Gábor képviselő: Ott van a Közösségi Ház, ott meg tudják oldani. 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Csak erre fel kellene hívni a figyelmüket. Akkor inkább 
úgy mondom, hogy jobban oda kéne rájuk figyelni. 
 
Lépné Soós Anita képviselő: Valamint a TB támogatásnak kellene utána néznünk, mert 
nekem a legsúlyosabban sérült jelezte, hogy úgy tudja, hogy nincsen neki Tb-je, és a 
kiadásainkat akár ez is növelheti. 
 
Búza Zsolt polgármester: Azt gondolom, hogy először is fel kell mérni, hogy hányan 
vannak és pontosan kik ők. Mérlegeljük, hogy egyáltalán milyen eszközeink vannak, amivel 
be tudjuk őket szállítani. Szerintem itthon is vannak olyanok, akik legalább annyira súlyos 
sérüléseket szenvedtek, mint akik bent vannak a klinikán, de ők vállalták, hogy bejárnak nap 
mint nap. A klinika befogadó képessége véges, nem tudtak mindenkit Szegeden elhelyezni, 
felajánlották nekik, hogy a környező városokban helyezik őket el, de ők ebbe nem mentek 
bele, mert Szegeden van helyismeretük ezeknek az embereknek. 
Akik ilyen súlyos sérüléseket szenvedtek, nekik kellene felajánlani a pénzt és a beszállítást. 
Valószínűleg, ha oda kerül az ügy pertársaságot fognak alakítani a sérültek. Esetleg az 
ügyvédi költségbe is be tudnánk segíteni. A doktornő javaslatára fogjuk az 5.000 Ft-okat 
odaadni. Ezekben a kérdésekben dönthetünk, az eljárással kapcsolatos kérdések pedig 
egyelőre maradjanak nyitott kérdések, a későbbiekben fogunk tudni dönteni róluk.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Hogy ne a költségvetést terhelje ez az összeg, nem 
lehetne megbeszélni, hogy egy részét vagy az egészet a testület átvállalja? 
  
Búza Zsolt polgármester: Javasold. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én mondtam az előbb, de nem szóltatok rá semmit. 
 
Búza Zsolt polgármester: De mennyit javasolsz? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Gábor azt mondta, hogy 5.000 Ft-okat javasol. 
 
Búza Zsolt polgármester: Képviselőnként vagy betegenként 5.000 Ft-ot gondoltál? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Képviselőnként. 
 



Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Erről nem kell határoznia a képviselő-
testületnek, mert a felajánlás csak önkéntes alapon mehet. Nem lehet kötelezni rá a 
képviselőket. 
 
Búza Zsolt polgármester: Jó, akkor erről nem döntünk, mindenkinek a lelkiismeretére 
bízzuk, hogy beadja-e, de szerintem legyünk egységesek és adjuk be. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2014. (VII. 25.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a baksi lakosokat 2014.07.19.-20. napján 
munka közben ért égési balesettel kapcsolatban az alábbi intézkedéseket teszi: 

1. Felmérést készít arról, hogy hány személyt és milyen súlyossági fokban érintett a 
baleset. 

2. Az önkormányzati kisbuszt a sérültek rendelkezésére bocsátja a sérülésekkel 
kapcsolatban szükséges személyszállítás céljából. 

3. Az önkormányzati képviselők önként felajánlott támogatása kiegészítéseként 5.000 
Ft/fő átmeneti önkormányzati segélyt biztosít a sérülések ellátásával kapcsolatos 
kiadásokra. 

4. Tomuszné Fülöp Katalin a Vöröskereszt helyi képviselője útján felveszi a kapcsolatot 
a Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezet elnökével a sérülteknek esetlegesen 
nyújtható eszközök, gyógyszertámogatás ügyében. 

5. A perköltségekhez nyújtott támogatás kérdését a hatósági eljárás függvényében 
átmenetileg nyitva hagyja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

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

 
K.m.f. 

Búza Zsolt                                                             Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
polgármester                     jegyző  


