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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2017. május 31. 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 
 Dr. Orosz Éva   képviselő 
 
                       Dr. Veres Péter    jegyző 
 
Meghívottak:  Bozó Zoltán   könyvelő 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
1) Beszámoló a 2016. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és a zárszámadási 

rendelet megalkotása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

2) Szociális bérlakás lakáspályázatok elbírálása 

Ea.: Dr. Veres Péter jegyző 

3) Előterjesztések 
 

4)   Bejelentések, interpellációk 
 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan, 
hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.  
Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. A napirendi pontokat elfogadásra 
javasolja. Kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2017.(V.31.)    határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter jegyző 
3) Irattár 
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I. napirendi pont: Beszámoló a 2016. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és a 
zárszámadási rendelet megalkotása 
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy az írásos beszámolóban miért ilyen kevés 
százalékban teljesültek a dolgok? Az előirányzathoz képest a bevételek 66%, a kiadások 64%, 
működési bevételek 85%, a működési kiadások 82% teljesültek. A finanszírozási kiadást 
látjuk, de a bevételt nem. Hogyan lehet ez? Tulajdonképpen jól gazdálkodtunk, mert a 
kiadások nem érik el a bevételeket, de általában az előirányzathoz képest 80-90%-ra szoktak 
teljesülni a számok. 
 
Bózó Zoltán: 41 millió 403 ezer Ft volt finanszírozási bevétel. Elmondja, hogy gazdaságosan 
és takarékosan működtetük a rendszert. Novemberben kértek fel, hogy segítsek be a 
könyvelésbe, az ezt megelőző időszakra nem volt rálátásom. Megtettem mindent annak 
érdekében, hogy rendben legyen az Önkormányzat könyvelése.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a beszámolót és átadja a szót Dr. Orosz Évának, a PÜB 
elnökének. 
 
Dr. Orosz Éva képviselő:A PÜB megtárgyalta a rendeletet és elfogadásra javasolja azt. 
 
Búza Zsolt polgármester: Szavazásra bocsájtja a rendelettervezet elfogadását. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
9/2017. (V.31.) rendelete 

a 2016. évi költségvetési gazdálkodás (zárszámadás) elfogadásáról 
 
 

II. napirendi pont: Szociális bérlakás lakáspályázatok elbírálása 
 
Búza Zsolt polgármester: Felkéri a szociális bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 
álláspontját. 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő:1 üres bérlakásra volt 5 pályázó, amely közül 4 felelt meg a 
feltételeknek. Az egyik pályázat hiányos volt. A 4 érvényes pályázat közül Török Lajosné és 
Volford Józsefné együtt költöző pályázatát javasoljuk elfogadásra. Ezt javasoltuk a PÜB-nek 
megtárgyalásra. 
 
Dr. Orosz Éva képviselő Helyben hagytuk a szociális bizottság döntését. 
 
Búza Zsolt polgármester: Szavazásra bocsájtja a kérdést. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
58/2017.(V.31.)    határozat 

A képviselő testület megtárgyalta a megüresedett szociális bérlakás 
tekintetében a beadott pályázatokat és a Szociális Bizottság és a 
Pénzügyi Bizottság javaslatára úgy döntött. hogy Török Lajosné és 
Volford Józsefné pályázókat jelöli ki bérlőként. 
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Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter jegyző 
3) Török Lajosné és Volford Józsefné 
4) Irattár 

 

III. napirendi pont:  
1) Előterjesztések 

 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztés a Kistelek és Térsége 
2006 Szennyvíz Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság megszüntetésére vonatkozó 
előterjesztés. Átadja a szót Veres Péter jegyző úrnak. 
 
Dr. Veres Péter jegyző: A társaság ügyvezetője keresett meg minekt azzal, hogy javasolja, 
hogy az önkormányzatok által alapított társaságot szüntessék meg, tekintettel arra, hogy 
érdemi munkát nem végez. Baks Községi Önkormányzat 100 ezer Ft befizetésével lett tag. Az 
Önkormányzatunknak, tekintettel arra, hogy alapító tag, kezdeményeznie kell a 
megszüntetést.  
Búza Zsolt polgármester: Javasolja a megszüntetést. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2017.(V.31.)         határozat 

Baks Községi Önkormányzat – 3,3 %-os üzletrész 
tulajdonos- Képviselő-testülete dönt, hogy meg kívánja, 
szünteti a Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, tekintettel arra, hogy 
tényleges tevékenységet nem végez. 
 
Felhívja a Kft. ügyvezetését, hogy –a tagok hasonló tartalmú 
döntésének beszerzését követően- szükséges jogszabályoknak 
megfelelő intézkedéseket tegye meg a Kft. megszüntetésével 
kapcsolatosan. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter jegyző 
3) Kistelek és Térsége 2006 Szennyvíz Beruházási 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
4) Irattár 
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a következő előterjesztésben a családi napközik 
megszűnése szerepel. Tulajdonképpen a családi napközi a Többcélú Társulástól kerül át az 
oktatási intézményekbe. A mi bölcsődénket ez nem érinti, itt már megvalósult, és a családi 
napközi, mint családi bölcsőde átkerült az önkormányzathoz. Azért kell dönteni a képviselő 
testületnek, hogy Kistelek ne a többcélú társulaton belül kezelje a családi napközit, hanem 
kerüljön át az oktatási intézménybe. 
 
Dr. Veres Péter jegyző: A Ficánka müködését nem érinti ez csak formai kérdés. 
 
Búza Zsolt polgármester: Szavazásra bocsájtja az előterjesztést 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
60/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
„Társulási megállapodás (KKT Többcélú Társulás) felülvizsgálata, 

módosítása” című napirendet, előterjesztést és a következő döntést hozza: 
 
1./ A Képviselő-testület tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a KKT 

Többcélú Társulás Bóbita, a Varázskréta Családi Napközik fenntartását 
átadja a Térségi Intézményi Társulásnak, amely társulás ez irányú döntését 
követően, 2017. 09. 01. napjától kezdődően családi bölcsődeként 
működteti tovább. 
 
2./ A feladatátadáshoz a vonatkozó társulási megállapodások módosítása, 
illetve új társulási megállapodás – a társult- képviselő-testületek általi, 
előzetes elfogadása szükséges. 
 
3./ A Képviselő-testület a határozat 1-2 pontjában foglaltakra tekintettel 
elfogadja és jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási 
Megállapodást az abban foglalt tartalommal. 
 
4./ A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fenntartóváltással 
és ennek következtében a társulási Megállapodással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentumokat írja alá. 
 
Határidő: azonnal, szöveg szerint 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester; 
2) Dr. Veres Péter – jegyző 
3) KKT Többcélú Társulás 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés beszámoló a Dél-alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a 
társulási cél megvalósulásáról. A megállapodásnak megfelelően működött a Társulás, nem 
kívánom kiegészíteni. Kérem a testületet az írásos előterjesztés alapján szavazzunk. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 
 
61/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 2016-2017. 

  évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél   
megvalósulásáról szóló beszámolót és az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadta azt. 
 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter – jegyző 
3) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés ROM-RKT-17 azonosítószámú 
pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásának támogatásáról. Tulajdonképpen ez 
arról szól, hogy volt egy hiánypótlás, melyre olyan rövid határidőt adott a Közreműködő 
Hatóság, hogy a képviselő testület döntést már nem tudott hozni. A hiánypótlás 
megtörtént részünkről, most a pályázat benyújtásáról kell döntést hoznunk. Egy 300.000 
ezer forintos pályázatról van szó, melyet már az előző évben is igényelt az 
Önkormányzat.  
 

Dr. Veres Péter jegyző:Kiegészítésképpen csak annyit, hogy önrészt nem igényel a pályázat. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „ROM-

RKT-17 azonosítószámú pályázat kapcsán döntés a pályázat benyújtásának 

támogatásáról” című előterjesztést és a következő döntést hozza: 

A) A Képviselő-testület támogatja a benyújtott pályázat megvalósítását az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 

B) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat benyújtása önerő 
biztosítását nem igényli. Felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter – jegyző 
3) Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Kérelem érkezett egy helyi vállalkozótól, miszerint egy 
önkormányzati tulajdonú területet szeretne bérelni. Ezt a területet már korábban odaítélte neki 
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a testület, 2017. 04 15. napján járt le a bérleti szerződése. Ezt szeretné meghosszabbítani. 
Amennyiben a képviselő testület hozzájárul, úgy 2018. május 31-éig adnánk bérbe 15.000 
Ft+ÁFA összegért a területet. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Filipovics Jánosné önkormányzati tulajdonú ingatlan (251/1. hrsz) 
bérlésére vonatkozó kérelmét és úgy határozott, hogy kérelmének 
helyt ad. A területet bérbe adja 2018. május 31. napjáig 15.000 Ft + 
ÁFA összegért. 

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter – jegyző 
3) Filipovics Jánosné 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés kapcsán átadnám a szót a jegyző úrnak. 

Dr. Veres Péter jegyző: A mai napon érkezett egy kérem, melyben Csurár Mihály baksi 
lakos azzal a kéréssel fordul a képviselő testület felé, hogy saját ingatlanán szeretne egy 
sószobát létrehozni asztmás gyerekek állapotának javítása érdekében. Elvi állásfoglalást 
szeretne kérni a testülettől, hogy ebben a törekvésében támogatja-e. 

Búza Zsolt polgármester: Szavazásra bocsájtja a kérdést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 
Csurár Mihály kérelmét, mely szerint sószobát szeretne létrehozni a 
6768 Baks, Fő utca 109. szám alatti saját tulajdonú ingatlanán. A 
képviselő testület elvi támogatást ad a törekvéséhez. 

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter – jegyző 
3) Csurár Mihály 6768 Baks, Fő utca 109. 
4) Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy a nyílt testületi üléssel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, bejelenteni való? 

Dr. Veres Péter jegyző: Az Önkormányzat és a Víziközmű Társulat között keletkezett egy 
megállapodás, mellyel kapcsolatban kellene tájékoztatni a képviselő testületet. 
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Búza Zsolt polgármester: Igen, köszönöm. Az Önkormányzat úgy gondolom eddig is 
mindig a lakosság érdekeit tartotta szem előtt. Azáltal, hogy mindenki lemondott a 
tisztségéről a Viziközmű Társulat vonatkozásában, elvileg a Társulat nem tud utalást 
lebonyolítani, ugyanis ehhez két aláírónak kell lennie. Mivel a Bankhoz is bejelentésre 
kerültek a lemondások, a Társulat számlájáról nem lehetett utalni. Annak érdekében, hogy az 
ügymenetek folyamatosak legyenek, én mint ügyvivő elnök írtam egy levelet az 
Önkormányzatnak, hogy az idegen bevételek számláról, melyre a behajtott érdekeltségi 
egységek letiltása érkezik, legyenek teljesítve azok a költségek, amelyek a Víziközmű 
Társulat működésével, továbbá az Alapszabály módosításával közvetlenül összefüggésben 
vannak. 

Dr. Veres Péter jegyző: Az ügyvivő elnök május 31-ére Küldöttgyűlést hívott össze a 
megfelelő határidők betartásával, melynek tárgya a tisztségviselők megválasztása után a 
zárszámadás elfogadása. A tisztségviselők megválasztására azért van szükség, mert 
Intézőbizottsági elnököt és tagságot kell választani. Az Ellenőrző Bizottságnak előzetesen 
jóvá kell hagynia a zárszámadást, viszont az Ellenőrző Bizottságnak jelenleg nincs elnöke. Az 
Alapszabály egyértelműen úgy rendelkezik, hogy akkor határozatképes az Ellenőrző 
Bizottság, ha az elnök és a Bizottság tagjainak több mint fele megjelenik. A küldöttek 
visszaírtak egy levelet többük aláírásával, hogy nekik nem jó a május 31-ei időpont tekintettel 
technikai okokra, jelöljön meg az elnök más időpontot. Ekkor az elnök úr június 7-ei 
időpontot állapított meg, amellett, hogy a május 31-ei időpontban tartsák meg a 
Küldöttgyűlést. Természetesen a meghívót és a zárszámadást megkapták az érintettek, 
úgyhogy ők tudják tárgyalni a zárszámadást. Ez az elmaradás, a határidő elmulasztása nem az 
ügyvivő elnök felelőssége. 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy a nyílt testületi üléssel kapcsolatban van-e 
kérdés, észrevétel, bejelenteni való? 

Kecskeméti Józsefné képviselő: Lehet, hogy még korán van, de én szeretném jelezni, hogy a 
Falunapi rendezvényre szeretném felajánlani az egy havi tiszteletdíjamat. 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy hasonlóképpen teszünk 
mi is. Köszönöm az észrevételt és az emlékeztetést. Ha már szóba került a Falunap, akkor 
szeretném, ha a testület döntene abban a tárgykörben, hogy idén ki kapjon Baks Községért 
kitüntetést. Én szeretném javasolni azt az úriembert, aki idén miniszteri kitüntetést kapott, és 
őrzi nekünk a gátat évtizedek óta, Kovács Jánost. Amennyiben a képviselő testületnek van 
egyéb javaslata azt szívesen veszem. Javasolnám ezeknek a kidolgozását és szeretném, ha a 
júniusi soros testületi ülésen a testület döntést hozna. 

Dr. Veres Péter jegyző: A felajánlásokról név szerinti döntést kellene hozni. 

Búza Zsolt polgármester: Rendben, köszönöm. Kecskeméti Józsefné? 

Kecskeméti Józsefné képviselő: Igen, felajánlom. 

Búza Zsolt polgármester: Dr. Orosz Éva? 

Dr. Orosz Éva képviselő: Igen, felajánlom. 

Búza Zsolt polgármester: Lépné Soós Anita? 

Lépné Soós Anita képviselő: Igen, felajánlom. 
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Búza Zsolt polgármester: Én is felajánlom, annyiban módosítanám, hogy én a 
költségtérítésemet ajánlom fel. Remélem, hogy a soron következő testületi ülésen a most jelen 
nem lévő képviselő társaink is hasonlóan tesznek. A település nevében megköszönöm a 
felajánlásaitokat. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2017.(V.31.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - névszerinti 
szavazással - elhatározta, hogy a 2017. évi Falunapi 
rendezvénysorozat támogatása céljából a jelen lévő képviselők 
(Kecskeméti Józsefné, Lépné Soós Anita, Dr. Orosz Éva) egy havi 
tiszteletdíjukat, Búza Zsolt polgármester egy havi költségtérítését 
felajánlja a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében. 

 
A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter – jegyző 
3. Kecskeméti Józsefné képviselő 
4. Dr. Orosz Éva képviselő 
5. Lépné Soós Anita képviselő 
6. Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Az ülést bezárja. 
 
 
  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Veres Péter  
polgármester             jegyző 
 
 
Záradék: 
A jegyzőkönyv hiteles. 
Baks, 2018.04.16. 
 
 
 
Dr. Faragó Péter 
megbízott jegyző 


