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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. április 27. napján 
megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
 Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
 Mihályné Tóth Margit   képviselő 
 Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző 
 Dobos Péter Pál   külsős alpolgármester 
 
Meghívottak:  Somogyiné Utasy Ibolya   intézményvezető 
 Cimberné Maszlag Anikó    intézményvezető 
 Szabó Zsolt  Kistelek RK 

kapitányságvezető 
 Néma Norbert   Baksi Falufejlesztő 

Nonprofit Kft. 
 Boriné Dóka Erika  gazd.csoportvezető 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Polgármesteri beszámoló a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 
2) A képviselő–testület 2016. II. félévi munkatervének megállapítása 

Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 

3) Civil szervezetek beszámolója 
 

4) Előterjesztések 
 

5) Bejelentések, interpellációk 
 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Külön köszöntötte meghívott 
vendégeit.  
Javasolja, hogy Szabó Zsolt elfoglaltságának okából a napirendi pontok megtárgyalása előtt 
ismertethesse a beszámolóját. Megkérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan, hogy van-e 
kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.  
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. A napirendi pontokat elfogadásra 
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javasolja, kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2016.(IV.27.)    határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót Szabó Zsolt kapitány úrnak, hogy számoljon be az 
elmúlt időszak történéseiről. 

Szabó Zsolt Kistelek RK kapitányságvezető: Köszönti a jelenlévőket. Elmondja, hogy 
bűnügyileg nem történt olyan bűncselekmény a településen, amiről beszélni kellene. A 
fokozotabb rendőri jelenlét eredményeképpen elmondja, hogy 32 esetben különböző 
napszakokban került kihelyezésre a traffipax, és az engedély nélkül vezető személyek 
esetében 15 szabálysértési feljelentés készült további közel 50 helyszíni bírság született.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a médiából már ismert nemzetközi bűnszervezet a 
prostituáltak futattásával kapcsolatban  Bakson is értintett egy embert, aki előzetes 
letartóztatásban van.  
 
Elmondja, hogy ha bármilyen olyan észrevétel van, ami a Baksi polgárok biztonságának 
növelése érdekét szolgálja, azt szívesen veszi és próbálják a későbbiekben a munkájukat úgy 
szervezni. Köszöni a figyelmet.  

Búza Zsolt polgármester: Köszöni a kapitányúrnak a beszámolóját. Megkérdezi a képviselő 
társait, hogy van-e olyan közérdekű kérés, észrevétel, bejelentés, amit a kapitányúrhoz 
intéznének.  

Kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. 

Búza Zsolt polgármester: Kéri, hogy ha lehetséges, akkor a későbbiekben is kerüljön 
kihelyezésre a traffipax a településre, hiszen a rendőri jelenlétnek és a traffipaxnak visszatartó 
ereje van. Köszöni a kapitányság munkáját, és a rendőröknek, járőrök jelenlétét és 
közbenjárását, amit itt alkalmaznak a településen. 

Szabó Zsolt Kistelek RK kapitányságvezető: További jó munkát kíván a képviselő-
testületnek.  

Szabó Zsolt Kistelek RK kapitányságvezető elhagyja a Polgármesteri Hivatal házasságkötő 

termét 

 

I. napirendi pont:  
Polgármesteri beszámoló a lejár határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés 
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
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Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt polgármester: Az írásos anyagot szóban annyival egészítené ki, hogy a piac 
korszerűsítésére vonatkozó pályázat egy rendkívüli testületi ülés keretében megtárgyalásra 
került és a hétfői nappal beadása is megtörtént . Elmondja, hogy érkezett egy lakossági 
megkeresés csatornatisztításra vonatkozóan, ami kapcsán arról határozott a képviselő-testület, 
hogy az Alsó-Tisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság megkeresésre kerül. Elmondja, hogy ez az 
óta megtörtént, várja a válaszukat és az árajánlatot. A tulajdonviszonyok megtekintésre 
kerültek, a csatorna az önkormányzat tulajdonában van, az ingatlanok és a csatorna közötti 
rész a Magyar Állam tulajdonában és a Kiskunsági Nemzeti Park a vagyonkezelő, akik 
fokozottan figyelnek például a csatornatisztás folyamán felmerülő dolgokra.  
Elmondja, hogy ha az ügyben előrelépés történik, természetesen tájékoztatni fogja a képviselő 
testületet.  
Beszámol arról, hogy április 22-én Küldöttgyűlés keretében döntött a Víziközmű Társulat, 
hogy megkeresi az önkormányzatot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokkal 
kapcsolatosan, hogy a érdekeltségi hozzájárulást fizesse meg. Ezzel kapcsolatban elmondja, 
hogy a megkeresés megtörtént. Ezen az ülésen jelen volt a Kiss-Tike Kft. is, akik 
tájékoztatták a jelenlévőket a be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás behajtásának 
lehetőségekről.  
Elmondja az önkormányzat előtt parkoló mikrobusszal kapcsolatban, hogy  korlátozza a 
parkolás lehetőséget, és ennek okából megkeresésre került a DAKK, melyben kéri, hogy 
közvetlen a Polgármesteri Hivatal előtt parkoló busz máshol parkoljon le illetve, az a busz, 
amivel az egyik alkalmazottuk jár munkába itt áll nap, mint nap,ezért lehetőséget biztosít neki 
az önkormányzat, hogy beálljon kapun belülre.  
Megkérdezi a képviselőtársait,  hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az 
elhangzottakkal kapcsolatosan.  
 
Kérdés, észrevétel, bejelentés nem hangzott el. 

A polgármesteri beszámolót elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért a beszámoló 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
35/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete Búza Zsolt 
polgármester „Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről, eseményekről” című előterjesztést elfogadja. 

 
Erről értesítést kapnak: 

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

 
 
II. napirendi pont:  

A képviselő–testület 2016. II. félévi munkatervének megállapítása 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy képviselőknek az írásos anyag kiküldésre került, 
és ezzel kapcsolatban megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, kiegészíteni 
valója.  
 
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. 

A képviselő–testület 2016. II. félévi munkatervét elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért a 
munkaterv elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
36/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a mellékletben 
rögzített 2016. év II. félévi munkatervét elfogadja. 

 
Erről értesítést kapnak: 

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

 

III. napirendi pont:  

Civil szervezetek beszámolója 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzat effektív anyagi támogatást nem 
tud nyújtani a Civil szervezetek számára, de mégis nagyban hozzájárul ahhoz, hogy működni 
tudjanak. Ha az önkormányzat megkeresésre kerül bármelyik Civil szervezet részéről, akkor a 
lehetőségeihez mérten segítséget nyújt.  
Első beszámoló a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület beszámolója. 
Megkérdezi az egyesület elnökét, Dobos Pétert, hogy az írásos anyagát szóban kívánja-e 
kiegészíteni.  
 
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Válaszában elmondja, hogy igen, ki szeretné 
egészíteni. 
 
Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót az egyesület elnökének.  
 
Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Elmondja, hogy az eszközeiket a faluszintű 
rendezvényekre, illetve bármelyik egyesület számára természetesen biztosítják, illetve 
beszámol a néptánc csoportról. Baloghné Váradi Brigitta most is készül 40 gyerekekkel a 
pénteki Marosmenti Fesztiválra, és pár hete került megrendezésre az Országos Néptánc 
Fesztivál, ahol ezüst fokozatot értek el. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az Egyesület is a tagok 1%-ból tartja fenn magát, illetve a 
működési pályázatokból. Továbbá az Egyesület átesett egy NAV ellenőrzésen is, ahol 
mindent rendben találtak.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 
észrevétel, kiegészíteni való.  
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Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. 

A Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület beszámolóját elfogadásra javasolja. Kéri, 
aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze 
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2016.(IV.27.)    határozat 

 
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület munkájáról 
készült beszámolót és azt elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Dobos Péter Pál elnök  
4) Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Baks Baráti SE beszámolója. Elmondja, 
hogy az írásos anyagot minden képviselőtársa megkapta. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, 
amennyiben van akkor megpróbál kielégítő választ adni, vagy továbbítja az Egyesület 
elnökének.  
 
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. 

A Baks Baráti Sport Egyesület beszámolóját elfogadásra javasolja. Kéri, aki egyetért a 
beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Baks Baráti Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről készült 
beszámolóját és azt elfogadja.  

 
Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Bozó Csaba egyesületi elnök 
4) Irattár  

 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Baksi Kulturális Egyesület 2015. évi 
beszámolója. Tisztelettel köszönti az egyesület elnökét, Fátyolné Ménesi Ildikót. Megkérdezi 
az Egyesület elnökét, hogy az írásos anyagot kívánja-e szóban kiegészíteni.  
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Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Elmondja, hogy az Egyesület átesett egy NAV 
ellenőrzésen, illetve 2015 őszén lett az Egyesület elnöke. Más egyéb kiegészíteni valója 
nincsen.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen a beszámolót. Kéri, aki egyetért a beszámoló 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
39/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Baksi Kulturális Egyesület 2015. évi tevékenységéről készült 
beszámolóját és azt elfogadja.  

 
Erről értesítést kapnak:  
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó egyesületi elnök 
4) Irattár  

 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Baksi Horgászegyesület beszámolója. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.   
 
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Elfogadásra javasolja, kéri, aki egyetért 
a beszámoló elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Baksi Horgászegyesület 2015. évi tevékenységéről készült 
beszámolóját és azt elfogadja.  
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Búza Csaba egyesületi elnök 
4) Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei 
Egyesület Baksi csoportjának beszámolója. Köszönti Kecskeméti Józsefné csoporttitkárt és 
megkérdezi tőle, hogy a kívánja-e a beszámolót szóban kiegészíteni.  
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy nem kívánja kiegészíteni. 
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Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e kérdés a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 
Kérdés nem hangzott el. 

Búza Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót, kéri, aki egyetért annak 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportjának 2015. évi 
tevékenységéről készült beszámolóját és azt elfogadja.  
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző  
3) Kecskeméti Józsefné egyesületi elnök 
4) Irattár  

 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Nyugdíjasklub beszámolója. Megkérdezi 
Kecskeméti Józsefnét, hogy az írásos anyaggal kapcsolatban van-e kiegészíteni való.  

Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy nincs. 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi a képviselőktől, hogy van-e kérdés a beszámolóval 
kapcsolatban.  
 
Kérdés nem hangzott el. 

Búza Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót, kéri, aki egyetért annak 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 
Nyugdíjasklub 2015. évi tevékenységéről készült beszámolóját, 
és azt elfogadja. 
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Kecskeméti Józsefné egyesületi elnök 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Következő beszámoló a Baksi Gazdakör 2015. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló. Köszönti Mihályné Tóth Margit elnök asszonyt.  
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Megkérdezi az elnök asszonyt, hogy van-e az írásos anyaggal kapcsolatban kiegészíteni 
valója.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy az írásos anyagból kimaradt az, hogy a 
legfontosabb cél a közhasznúvá válás.  

Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e a beszámolóval 
kapcsolatban kérdés, kiegészíteni való. 
 
Kérdés, kiegészíteni való nem hangzott el. 

Búza Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja a beszámolót, kéri, aki egyetért annak 
elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Baksi 
Gazdakör 2015. évi tevékenységéről készült beszámolóját és azt 
elfogadja.  
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Mihályné Tóth Margit egyesületi elnök 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Köszönetet mond a Civil szervezetek munkájáért, illetve sajnálatát 
fejezi ki, azért mert az Önkormányzat nem tudja őket támogatni anyagilag az adóerő képesség 
miatt. Arra bátorítja a Civil szervezeteket, hogy pályázzanak, és sok sikert kíván nekik a 
későbbiekben.  
 
IV. napirendi pont:  

Előterjesztések 
 
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel köszönti a Baksi Falufejlesztő Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatóját, Néma Norbertet. Írásos anyagot adott be a Kft. 2015. évi 
tevékenységéről.  
Átadja a szót Néma Norbert ügyvezető igazgatónak.  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy, mint ahogy az írásos anyagban is 
látszik, felsorolta azokat a munkálatokat, melyeket a Kft. elvégzett a tavalyi évben.  A 2015-
ös év kapcsán el szeretné mondani, hogy nagyon mozgalmas egy év volt.  
A Kft. munkát vállalt a rendezvények lebonyilításában és projektekben is, valamint helybeli 
és külső kivitelezésű munkákat is elvégzett.  
Az átadott 23 szociális bérlakás ingatlankezelését is a Kft. végzi, ami rengeteg 
adminisztrációs munkával párosul.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy a mérleg szerinti eredmény, valamint az eredménytartalék 
is növekedett.  
Zárásként elmondja, hogy a jövőre vonatkozóan is hasonló sikereket, eredményeket szeretne 



 9 

elérni a Kft., és akár egy magasabb szintű beruházást véghezvinni.  
A beszámolót ennyivel szerette volna kiegészíteni. A képviselő-testület elé egy olyan kéréssel 
fordul, hogy vitassák meg az ügyvezető fizetésének emelését, tekintettel az előbb említett 
megnövekedett munkateherre.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy az írásos anyaggal valamint az elhangzottakkal 
kapcsolatban van-e kérdés, kiegészíteni való, észrevétel.  
 
Kérdés, kiegészíteni való, észrevétel:  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy kisebb-nagyobb munkákat végeztetett a 
Kft-vel, és nagyon meg van elégedve a Kft. munkájával.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb hozzászólás.  
 

Hozzászólás:  
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi az ügyvezető igazgatótól, hogy hány saját emberrel 
dolgozik a Kft. és hány fő  szakmunkással rendelkezik és milyen jellegű szakmunkás ő?  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Válaszában elmondja, hogy a felsorolt munkák 90%-a 
alvállalkozói szerződés keretében került lebonyolításra. el. 3 fő közfoglalkoztatott és egy fő, 
Bánfi Ferenc Aladár főállásban van.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Elmondja, hogy a Kft.-nek sok a feladata van a 
lakásokkal. A képviselőasszony tudja, hogy mennyi feladata van a lakókkal és a 
megnövekedett feladatokkal. Javasolja azt, amit az ügyvezető igazgató is, gondolkodjunk el 
rajta, hogy hogyan tudjuk ezt fizetésben meghálálni neki.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, kiegészíteni 
való.  
 
Kérdés, hozzászólás, kiegészíteni való:  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy az ügyvezető igazgató beszámolójából fel kellett 
volna tűnnie a képviselőknek az a mondat, hogy nem eléggé segítette az önkormányzat a Kft.-
t. Ha az önkormányzat nem támogatná a Kft.-t akkor már rég nem is működne.  
 
Néma Norbert ügyvezető igazgató: Elmondja, hogy ő nem ezt írta, hogy nem segített, 
hanem azt próbálta leírni, hogy a Kft. az előző évhez képest jelentősen kevesebb támogatást 
kapott az önkormányzattól, és így is eredményesen tudott zárni a Kft. Kiegészítésképpen 
elmondja, hogy dicséretként szánta, nem pedig negatívumként.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb hozzászólás.  
 
Egyéb hozzászólás nem hangzott el.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az előbb elhangzottak mind igazak, abból lehet 
csak gazdálkodni, ami van, hiszen az anyagi helyzet korlátozva van. A Kft. célja az, hogy 
szakemberekkel legyen feltöltve és szakemberek végezzék a munkálatokat.  
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Megkérdezi, hogy van-e még kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
Kérdés nem hangzott el 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni Néma Norbertnek az írásos anyagot, illetve a szóbeli 
kiegészítést. Javasolja a beszámoló elfogadását. Kéri, aki egyetért annak elfogadásával, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Baksi 
Falufejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről 
készült beszámolóját és azt elfogadja.  
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Néma Norbert ügyvezető igazgató 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Tájékoztatja a Tisztelt képviselő-testületet a Társulási Tanács 
2016. április 18.-i üléséről, ahol a Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
okiratának hiánypótlása történt meg, mely kapcsán különböző döntések születtek. Az Alapító 
okirat módosításának hiánypótlása során, ami a települést érinti az a Gyermekjóléti Szolgálat, 
illetve a Családi Napközi.  
Elmondja, hogy a kötelező fenntartási idő ez év végén lejár, addig kell a Családi Napközit 
fentartani. Ezt követően a képviselő-testületnek döntést kell hoznia arról, hogy továbbra is 
kívánja-e fenntartani a Családi Napközit, illetve a mostani tervek úgy készülnek, hogy a TOP-
os pályázat keretében az óvodát úgy szeretnénk bővíteni, hogy a Családi Napközi oda 
kerüljön át egy kis szoba kialakításának keretei között.  
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás:  

 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megjegyzi, hogy az írásos anyagok megint a testületi ülés 
előtt kerültek kiosztásra, így ebben a tárgykörben csak tartozódni tud, hiszen nem tudta  át 
tanulmányozni az anyagot.  

 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy 1095 Ft. az a térítési díj, amit térítenek, és az 
önköltség pedig 2145 Ft, amit az önkormányzat fizet.  
Kiegészítésképpen hozzáteszi, hogy a képviselő-testületnek a térítési díj megemelésére van 
lehetősége, bár úgy gondolja, hogy a fennmaradó 5-6 hónapra már felesleges.  
Elmondja, hogy döntést ebben nem kell hozni a Bölcsödére vonatkozóan, csak a tájékoztató 
tudomásul vételéről kell hoznia egy döntést a képviselő-testületnek. Kéri, aki egyetért a 
tájékoztató elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Központ 
és Gyermekjóléti Szolgálatot érintő tájékoztatást tudomásul veszi 
 
Erről értesítést kapnak: 

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

 
  
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a zárszámadási rendelet megalkotása. 
Elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta mind a zárszámadási 
rendeletet, mind a költségvetési rendelet módosítását, melyet elfogadásra javasolnak a Tisztelt 
képviselő-testületnek.  
Elmondja, hogy a PÜB részlétszámmal vett részt az ülésen, de határozatképes volt.  
Az írásos anyaggal kapcsolatban elmondja, hogy az ülés előtt egy órával kapta meg az 
anyagot, de ha bármilyen felmerülő kérdés van akkor a gazdasági csoportvezető 
megválaszolja a kérdést, kérdéseket.  
Úgy gondolja, hogy a zárszámadási rendelet, egy olyan rendelet, amely megtörtént 
eseményekről szól, tehát tényadatokat tartalmaz.  
Megkérdezi a gazdasági csoportvezetőt, hogy mekkora az adóerő képesség.   
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Válaszában elmondja, hogy 9684.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a 9684 forint adóerő képességre azért tért ki, mert 
olyan települések adhatnak be pályázatot rendkívüli szociális támogatásra, ahol az adóerő 
képesség összege nem éri el a 35.000 forintot.  
Megkérdezi a gazdasági csoportvezetőt, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni az írásos 
anyagot. 
 
Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető: Elmondja, hogy az írásos anyag, azért készült el 
ilyen sokára, mert a pályázatot minél hamarabb szeretnék benyújtani.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a bevételi és a kiadási oldal miért nem 
egyforma.  
 
Boriné Dóka Erika gazd.csoportvezető : Válaszában elmondja, hogy azért nem egyenlő a 
két oldal, mert a tavalyi évben volt pénzmaradvány, illetve a bankszámla egyenlege 82 millió 
forint volt, amit fel tudott használni az Önkormányzat, tehát ezért több a kiadás, mint a 
bevétel.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az pályázati pénz.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ha nincs több kérdés, akkor arra kéri a Tisztelt 
képviselő-testületet, hogy aki elfogadásra javasolja a 2015. évi költségvetési rendelet 
módosításának elfogadását kézfelemeléssel jelezze.  
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A képviselő–testület 1 tartozódással és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének  
3/2016. (IV. 27.) rendelete a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.25.) rendelet 

módosításáról 
 (rendelet szövege a mellékletek között) 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Kéri a Tisztelt képviselő-testület, hogy aki egyetért a költségvetési 
gazdálkodás rendelet, azaz a zárszámadási rendelet elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A képviselő–testület 1 tartozódással és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének  
4/2016. (IV. 27.) rendelete a 2015. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) 

elfogadásáról  
 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a települési önkormányzatok rendkívüli 
költségvetési támogatása. Elmondja, hogy a zárszámadást május 31-ig köteles elfogadni az 
Önkormányzat és azért szerette volna, hogy most tárgyalja meg a képviselő-testület, mert 
ennek a pályázatnak a beadása a zárszámadás elfogadásához van kötve, illetve le van írva, 
hogy mely tevékenységi köröket és mely számlákat lehet csatolni, tehát nem mindenre lehet 
felhasználni, igényelni. Összefoglalva elmondja, hogy a képviselő-testületnek arról kellene 
most hoznia egy határozatot, hogy dönt arról, hogy ezen a rendkívüli települési 
önkormányzati támogatáson részt vesz és beadja a pályázatot. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy ez összegszerűen meg van-e határozva.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nincs limit meghatározva, tehát összes 
olyan jellegű számla belekerül, ami elszámolható.  
Kéri, aki egyetért az előterjesztés elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2016.(IV.27.)    határozat 

 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 3. melléklet I.7 és a III.1. pont szerint igényelhető 
települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Erről értesítést kapnak: 
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1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csoportvezető 
4) Irattár  

 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában. 
 Elmondja, hogy az elmúlt időszakban összeült a Küldöttgyűlés, ahol a Kiss-Tike Kft. is részt 
vett. Szeretné, ha a képviselő-testület ebben a tárgyban hozna egy döntést. Felolvassa a 
határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat: 
 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Baksi Víziközmű 
Társulat Alapszabályában rögzített önkormányzati tulajdonú ingatlanok után Baks Községi 
Önkormányzat az előírt érdekeltségi hozzájárulást megfizesse. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a befizetések vonatkozásában azzal, hogy a 
befizetések teljesítése során folyamatosan kísérje figyelemmel az Önkormányzat aktuális 
likviditási helyzetét és ennek függvényében teljesítse és ütemezze a hozzájárulások 
megfizetését. 

 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatnak és különböző cégeknek  és 
vállalatoknak is vannak olyan ingatlanai,ahol bekötést kell eszközölni,melyek után  az 
érdekeltségi hozzájárulást be kell fizetni.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy a jogi személyeknek és a közületeknek többet 
kellene fizetni, mint a magánszemélyeknek.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy korábbi megkeresés során is felmerült az a 
kérdés, hogy mi alapján került meghatározásra az érdekeltségi hozzájárulás, de erre 
vonatkozóan semmilyen dokumentumot nem talált. 2006-ban a Kistelek Környéki Víziközmű 
Társulat határozata meg a hozzájárulás mértékét, melyet a Baksi Víziközmű Társulat 
megörökölt.  
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az Alapító okiratban  a lakosság érdekeltségi hozzájárulása 
220.000 forintban lett megállapítva, a közületekre pedig 200.000 forintba. Megkérdezi, hogy 
van-e kérdés, hozzászólás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Kéri a képviselő-testületet, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2016.(IV.27.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Baksi Víziközmű Társulat Alapszabályában rögzített önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok után Baks Községi Önkormányzat az előírt 
érdekeltségi hozzájárulást megfizesse. 
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a befizetések 
vonatkozásában azzal, hogy a befizetések teljesítése során folyamatosan 
kísérje figyelemmel az Önkormányzat aktuális likviditási helyzetét és 
ennek függvényében teljesítse és ütemezze a hozzájárulások 
megfizetését. 
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés Szász Gábor egyéni vállalkozó 
szerződésének megszüntetése.  Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat:  
 

1.) Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja Szász Gábor egyéni 
vállalkozóval 2011. december 22. napján kötött Baks 319. helyrajzi számú ingatlanra 
vonatkozó bérleti szerződést a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vétele 
mellett. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására. 

 
3.) Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg 

Szász Gábor egyéni vállalkozó Baks 319. hrsz.-ú ingatlan használatához kapcsolódó 
közterület használatának jogszerűségét és szükség szerint az intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy azért került ez kezdeményezésre, mert lakosok, 
óvodához tartozó személyek, szülők megkeresték azzal, hogy a falunak az összképét rontja az 
a tevékenységi kör, amit a Memphis kávézó folytat. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy 
hozzon döntést abban, hogy a későbbiekben korlátozott tevékenységi körrel adja ki az 
ingatlant, illetve az engedélyt. Megkérdezi, hogy van-e az elhangozottakkal kapcsolatban 
kérdés, észrevétel. 
 
Kérdés, észrevétel:  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy már a kezdetektől tisztában volt mindenki 
azzal, hogy milyen tevékenységi köröket folytat majd a Memphis. 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy ez nem teljes mértékben igaz, hiszen például az 
italmérés sem volt jellemző a kezdetekben, de ma már abszolút jellemző.  
  
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy az releváns-e, hogy a Váradi utca sarkán kinyit 
egy másik kocsma.  
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy ha melegkonyha üzemeltetés működik, akkor 
300 méter vonatkozik a védőtávolságra.  
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Búza Zsolt polgármester Még egyszer kihangsúlyozza, hogy egy meghatározott 
tevékenységi kört kell kiírni. Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés? 
Egyéb kérdés nem hangzott el.  
 
Kéri a képviselő-testület tagjai, aki egyetért a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  

 
A képviselő–testület 1 tartozódással és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2016.(IV.27.)    határozat 

1.) Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja Szász 
Gábor egyéni vállalkozóval 2011. december 22. napján kötött Baks 
319. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vétele mellett. 

 
2.) Felhatalmazza a polgármestert az eljárás lefolytatására. 

 
3.) Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete felkéri a jegyzőt, 

hogy vizsgálja meg Szász Gábor egyéni vállalkozó Baks 319. hrsz.-
ú ingatlan használatához kapcsolódó közterület használatának 
jogszerűségét és szükség szerint az intézkedéseket tegye meg. 

 
 Erről értesítést kapnak: 
 Búza Zsolt polgármester 
 Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
 Irattár  

 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a folyékony hulladék begyűjtésére 
vonatkozik. Elmondja, hogy Pataki Sándor egyéni vállalkozó folyékony hulladék begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződése lejárt, és ennek meghosszabbításáról kellene most 
döntést hoznia a képviselő-testületnek.  

Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Határozati javaslat:  
 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Pataki Sándor egyéni 
vállalkozóval, a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés változatlan feltételek mellett történő megkötését 2016. április 1-
jétől 2017. március 31. időtartamra vonatkozóan. 
 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Kéri, aki egyetért a határozati javaslattal. kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2016.(IV.27.)    határozat 
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Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Pataki 
Sándor egyéni vállalkozóval, a nem közművel összegyűjtött folyékony 
hulladék begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés változatlan 
feltételek mellett történő megkötését 2016. április 1-jétől 2017. március 
31. időtartamra vonatkozóan. 
 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
3) Pataki Sándor ev. (6762 Sándorfalva, Szent Imre utca 24/A.) 
4) Irattár  

 
Búza Zsolt polgármester: Következő előterjesztés a Szociális bérlakásra vonatkozó pályázat. 
Elmondja, a pályázatokat mind a két Bizottság megtárgyalta és határozatot hoztak. Felkéri 
Kecskeméti Józsefnét, hogy ismertesse a Bizottságok által hozott döntést.  
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondj, hogy 4 pályázat érkezett be és egy üres szociális 
bérlakás van. A pályázók: Szentesi Tünde, Kolompár Rozália, Hajnal Erzsébet és Őzi Beáta 
Julianna. Az üres lakás a Kolozsvári utcában van. A két bizottság által adott és az egyéb 
módon megszerezhető pontok alapján a legnagyobb pontszámot Szentesi Tünde kapta.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy szociálisan rászoruló-e? 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy egyedül neveli a gyermekét.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? 
 
Kérdés nem hangzott el.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság illetve a 
Szociális Bizottság döntését. Kéri, aki egyetért vele, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2016.(II.24.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatát a 
szociális bérlakások bérleti jogának elnyerése tárgyában és úgy 
határozott, hogy a Bizottságok által javasolt személyt jelöli ki bérlőként 
az alábbiak szerint: Szentesi Tünde.  
 
Erről értesítést kapnak:  
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 
4) Irattár 
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Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb bejelenteni való, kérdés, 
észrevétel. 
 
Bejelenteni való, kérdés, észrevétel:  

 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy igaz-e az, hogy az önkormányzat el 
akarja zárni a Mária-telepi kutat. Illetve javasolja, hogy az ÖNO, Faluház előtt és a Majorba is 
kerüljön megnyitásra a kút.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nem igaz, nemrég került a kútnál lévő terület 
kiegyenlítésére.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a vízdíj miért ilyen drága, hogyan 
állapították meg annak árát.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy amíg nem volt Alföldvíz és hatósági 
ár, addig minden önkormányzat maga dönthette el, hogy mennyi legyen a vízdíj. Amióta van 
hatósági ár, azóta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal dönti el a vízdíj árát.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Javasolja, hogy írjon az önkormányzat egy levelet a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak a díj csökkentése miatt.  
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy már hírlik, hogy a vízdíjat emelni fogják.  
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy írni fog az önkormányzat egy levelet az 
Alföldvíznek és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak is.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a Telekommal folytatott toronyépítés 
ügye miért maradt annyiba.  
 
Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem hagyta annyiban az 
önkormányzat, hanem elmondta a lehetőséget az Alföldvíznek és a Telekom döntött úgy, 
hogy nem építi meg a tornyot, hanem egy erősítőt tesz fel.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb hozzászólás, bejelenteni való. 
 
Hozzászólás, bejelentés:  

 
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Tájékoztatja a Tisztelt képviselő-testületet arról, 
hogy megtörtént az elsősök beíratása, 23 fő elsős fogja megkezdeni szeptemberben a tanévet.  
Elmondja, hogy május 11. és 15-e között a „Határtalanul „című pályázat keretében Erdélybe 
fog utazni 43 gyermek és 6 pedagógus. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az iskola csapata bekerült a Nagy Vagy vetélkedőbe, 
Kecskemétre megy a csapat és a júniusi adásban lesznek benne.  
Sok szeretettel meghív mindenkit a május 8-án reggel 9 órakor tartandó elsőáldozásra, ahol 25 
gyermek lesz elsőáldozó   
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. 
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Kérdés nem hangzott el.  
 
Köszöni a képviselő társainak és meghívott vendégének a megjelenést. Az ülést bezárja. 
 
 
  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester         mb. jegyző 


