JEGYZŐKÖNYV
Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 29. napján
megtartott üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívott:

Dobos Péter
Boriné Dóka Erika
Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné

külső alpolgármester
gazdálkodási csoportvezető
igazgató
óvodavezető

Igazoltan távol:

Fátyolné Ménesi Ildikó

képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt:
Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a
meghívóban rögzített napirendi pont tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e
a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
166/2012. (VIII.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kecskeméti Józsefné
képviselő és Lépné Soós Anita alpolgármester személyében.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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167/2011. (VIII.29.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné
képviselőt és Lépné Soós Anita alpolgármestert jegyzőkönyv
hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kecskeméti Józsefné képviselő
Lépné Soós Anita alpolgármester

1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó:
Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Június óta ez az első soros testületi ülés, az eltelt időszakban jó pár ülést
tartottunk, amelyek halaszthatatlan döntéseket igényeltek. A nyári időszakkal és az állandó
nádas problémával kapcsolatban többször megkerestek a katasztrófavédők és a tűzoltók.
Tárgyalások folynak annak megoldására, hogyan tudjuk a nádast övező lakóövezetet
veszélymentessé tenni. A téli közmunka programban már igényeltünk embereket, november
15-től február 15-ig lehetőségünk van a Natura 2000 területen nádat vágni.
A Start közmunka program keretében traktort és szárzúzót vásároltunk.
Többen tettek állampolgársági esküt, bennünket tiszteltek meg azzal, hogy ezt
lebonyolíthattuk.
Az elmúlt időszak legnagyobb eseménye a XVII. Baksi Falunapok rendezvénysorozata volt.
Ismételten köszönetet mondok a szervezésben és lebonyolításban résztvevőknek. A
legnagyobb sikere a Baksiak Utcájának volt, már körvonalazódnak újabb ötletek a jövőre
vonatkozóan. Azt gondolom, hogy erre a rendezvényre szükség van, hiszen a meghívott neves
művészekkel sokan csak itt találkozhatnak.
Az utóbbi években hagyománnyá vált, hogy a falunap keretében átadási ünnepségre kerül sor.
Így volt ez az idén is, a Tűzvédelmi Régiségi Házzal és a Népi Régiségi Házzal gazdagodott
településünk.
Sajnos nem csak jó dolgok történtek. Két civil szervezet, a Baksi Kulturális Egyesület és a
Poén Színtársulat távol maradt a kétnapos rendezvényről, a civil szervezetek vezetői –
Mihályné Tóth Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselők – szinte tüntetőleg nem vettek
részt semmilyen eseményen.
A szennyvízberuházással kapcsolatban szeretném tájékoztatni Önöket, hogy szeptember 20-án
újabb lakossági fórumot tartunk, ahová mindenki várunk, akinek bármilyen kérdése van a
projekttel kapcsolatban, illetve szerződést szeretne kötni. Többen jelezték a lakosság köréből,
hogy két csekket kaptak ugyanarra az időszakra. Ez a korábban bekövetkezett bankváltás
miatt történt, a csekkek ugyanis mindkét bank vonatkozásában kiküldésre kerültek.
A szennyvízberuházás jelenlegi állapotában a közbeszerző kiválasztása van folyamatban. Ez
után kerül sor a projektmenedzsment illetőleg a kivitelező kiválasztására.
Szeretném még elmondani, hogy miután átadásra került a tűzoltómúzeum és a tájház, többen
jelezték, hogy falunapon nem volt lehetőségük és alkalmuk megtekinteni. Ezért úgy
tervezzük, hogy a tűzoltómúzeum hétfőn és pénteken 8-10 óra között, a tájház pedig kedden
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és csütörtökön 17.30-19.30 óra között lesz látogatható. Nagy öröm ez számomra, hogy az
önkormányzatnak külön költségébe nem került, ugyanis a Munkaügyi Központ 100 %-os
támogatásával lehetőség nyílik egy érettségizett pályakezdő foglalkoztatására, még a
járulékokat is támogatják. Természetesen csoportokat is tudunk fogadni előzetes
egyeztetéssel.
Örömmel tájékoztatom arról a tisztelt megjelenteket, hogy 6,5 millió forintot nyertünk a piac
kialakításának I. ütemére, valamint a sportcsarnok belső felújítására 4 millió forintot. A
piactérnél beruházás után korszerűbb, jobb feltételekkel komfortos környezetben árulhatják az
őstermelők a megtermelt portékáikat. A sportcsarnoknál ajtócserére, a padozat felújítására,
székek beszerzésére és hangosításra kerül sor.
Van-e kérdése valakinek a beszámolóval kapcsolatban?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
168/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Mihályné Tóth Margit: Szeretném elmondani, hogy miért nem fogadtam el. Kimaradt
ugyanis a Baksi Kulturális Egyesület beszámolójának megtárgyalása és elfogadása.
Búza Zsolt: Köszönöm szépen az észrevételt, orvosolni fogjuk a hibát.
2. napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása, valamint beszámoló a 2012. évi
költségvetési gazdálkodás I. félévi időarányos teljesítéséről
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A költségvetés teljes naptári évre vonatkozik, nem mindent lehet pontosan
megtervezni. Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Jégaép Kft felé fennálló hitelünk
rendezésre került, ez majd a következő negyedévi beszámolóban realizálódik.
Dr. Orosz Éva: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a költségvetés időarányos
teljesítését, tételesen áttekintettük, a képviselő-testület felé elfogadásra javasoljuk.
Kovács Gábor: A bevételi oldallal kapcsolatban lenne kérdésem. Az április 25-ig ülésen
jeleztem, hogy két képviselő nem adta le időben a vagyonnyilatkozatát, vissza kellett volna
fizetniük 2 havi tiszteletdíjukat. Nem tették, a költségvetési beszámolóban legalább is nem
látom beállítva ezt.
Mihályné Tóth Margit: Azt szeretném kérni, hogy tételesen menjünk végig, ahogy régen.

4
Búza Zsolt: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta, nincs értelme újra végigmenni
az egészen.
Javaslom, hogy ne legyen újra részletes tárgyalás.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
169/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2012. évi költségvetési gazdálkodásának időarányos teljesítése
részletes megtárgyalásától eláll, tekintettel arra, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság részletes megtárgyalás után javasolta az elfogadását.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Mihályné Tóth Margit: Nekem azért lennének kérdéseim. A védőnői szolgálat létszáma 2-ről
1-re csökkent, mi ennek az oka?
Boriné Dóka Erika:
szolgálathoz került át.

Az OEP nem támogatja a takarítónő bérét, ezért a háziorvosi

Mihályné Tóth Margit: Az időközi választásra előirányzatként 1,2 millió Ft lett beállítva, a
teljesítés összege csökkent. Innen hiányzik még valami?
Boriné Dóka Erika: 799 ezer forintra teljesült.
Mihályné Tóth Margit: Tehát ennyibe kerültek a választások? Köszönöm szépen.
Búza Zsolt: Így is sok. Van-e még kérdés?
Mihályné Tóth Margit: Én azt gondolom, ez egy olyan volumenű, és a képviselő-testületi
ülés arra való, hogy ezt itt tárgyaljuk meg. Igaz, hogy lett volna lehetőség bejönni a
gazdálkodási csoportra és érdeklődni. Nem gondoltam, hogy külön be kell jönni és
megkérdezni, miért alakultak így az előirányzatok. Ez a fórum azért van, hogy itt tárgyaljuk
meg.
Dr. Lajkó Norbert: Meglepő a képviselő asszonynak a megnyilatkozása, hiszen nekem ebből
az tükröződik, hogy nem tiszteli azokat a képviselőket, akik felkészültek, és ezt a költségvetés
tervezetet, beszámolót és módosítást áttekintették. Képviselői mivoltukból adódóan úgy jöttek
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésére, hogy felelősségteljesen tudtak dönteni. Inkább egy
kérdést intéznék a képviselő asszony felé: a részletes tárgyalást azért kívánja, hogy a jelenlévő
hallgatóság szakfeladatokkal megismerkedjen? Mert erre a képviselő-testületi ülés nincs
berendezkedve. Tételes számlaismertetést kérne? Tegye fel a kérdését konkrétan!
Mihályné Tóth Margit: Ez bevett gyakorlat volt eddig, minden testületi ülésen így volt, hogy
részletesen ismertetésre került, miért kellett növelni vagy csökkenteni.
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Dr. Lajkó Norbert: Egyáltalán nem volt gyakorlat.
Mihályné Tóth Margit: Attól, hogy én megbízom a Pénzügyi Bizottság tagjaiban, ők
részletesen látták, de én nem láttam részletesen, hogy miből adódott a változás. Attól, hogy a
Pénzügyi Bizottság tudja, talán nekünk is kellene tudnunk.
Dr. Lajkó Norbert: Mi a képviselő asszony kérdése? Mert eddig két kérdést tett fel, arra
választ kapott.
Mihályné Tóth Margit: Például a törvényalkotás. Eddig ez a tevékenység nem volt. Ez miről
szól?
Boriné Dóka Erika: Január 1-jétől különváltak az intézmények, és ezen a szakfeladaton
tervezzük be azt, ami korábban az önkormányzat feladataiként a Hivatalnál voltak. Ezen a
törvényalkotáson van a képviselők tiszteletdíja, valamint a polgármester illetménye és
költségtérítése.
Mihályné Tóth Margit: Erre voltam kíváncsi, eddig ez nem derült ki.
Dobos Péter: Amikor Te voltán a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke ez nem volt fontos.
Akkor sem mentünk tételesen végig rajta, kiragadtál egy-két dolgot és azt megkérdezted.
Most érdekes módon végig szeretnél menni, elejétől a végéig.
Mihályné Tóth Margit: De, végigmentünk.
Boriné Dóka Erika: A Pénzügyi Bizottság ülésén, de nem a testületin.
Búza Zsolt: Van-e érdemi hozzászólás? Annyit szeretnék csak megjegyezni, szokás volt-e
vagy nem volt szokás, a doktornővel ülünk itt legrégebb óta, 2010. előtt nem volt szokás
részletesen végigmenni. Abba viszont, hogy 2010. után miért lett ez szokás, nem szeretnék
belemenni, mindenki gondoljon hozzá, amit szeretne.
Mihályné Tóth Margit: A város- és községgazdálkodásnál létszámnövekedés miatt van a
bér- és járulék növekedés?
Boriné Dóka Erika: 5 fő TÁMOP pályázatos munkavállaló van ide tervezve.
Mihályné Tóth Margit: Nem akarok az időt rabolni, ha nincs rá szükség, akkor nincs.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2012. (VIII.29.) rendelete
a 2012. évi költségvetésről szóló 2/2012. (III.08.) rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint)
Búza Zsolt: Javaslom a beszámoló elfogadását.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
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170/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi
költségvetési gazdálkodásának időarányos helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
3. napirendi pont
Előterjesztések
3.1 Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Kovács Gábor képviselő indítványára előterjesztést teszek a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására. A módosítás a 15.§-ban foglalt tanácskozás rendjének
fenntartására vonatkozik. Korábbi ülésen előfordultak anomáliák, minősíthetetlen
hangnemben beszéltek egyes képviselők.
Kovács Gábor: Előfordult, hogy egyes képviselők nemtetszésüket kifejezve kivonultak az
ülésről, ezzel többször megzavarták és megsértették a testületi ülés parlamentáris rendjét. Aki
vállalta a képviselőséget, tegyen neki eleget!.
Mihályné Tóth Margit: Én kérem, hogy olvassátok fel a módosítás szövegét.
Búza Zsolt: Megkérem a képviselő asszonyt, hogy olvassa fel!
Mihályné Tóth Margit: (felolvassa a rendelettervezetet)… Nagyon méltatlannak tartom a
baksi képviselő-testület részére, hogy ilyen rendelet megalkotására tettek javaslatot. Ki dönti
el, hogy mikor valósulnak meg ezek a pontok?
Kovács Gábor: A törvény lehetőséget ad videofelvétel készítésére is, ezt fel lehet tenni az
internetre. Legyen rend és fegyelem, mindenki vegyen részt az üléseken!
Búza Zsolt: Támogatom a módosítás elfogadását. Csak hogy tisztán lásson mindenki, a
polgármestert is pénzbírsággal lehet sújtani. 2010. óta történtek nyomdafestéket nem tűrő
atrocitások, végeláthatatlan vitába torkollottak a tárgyalások.
Mihályné Tóth Margit: Kívülállókra is vonatkozik?
Búza Zsolt: Ha elolvasta a képviselő asszony, akkor tudhatja.
Mihályné Tóth Margit: Az elején a választópolgárokhoz is szólt, aztán nem egyértelmű.
Dr. Lajkó Norbert: A pénzbírság csak a képviselő-testület tagjaira vonatkozik.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2012. (VIII.29.) rendelete
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
6/2011. (VII.20.) rendelet módosításáról
(a rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint)
3.2 A Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának, Házirendjének,
valamint Szakmai Programjának megtárgyalása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Az írásos anyagot nem kívánom szóban kiegészíteni, Kovács Krisztián
intézményvezető mindenre kiterjedő beszámolót készített el. Ha nincs kérdés, én elfogadásra
javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
171/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gondozási
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát, melyet az előterjesztésnek
megfelelően elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián intézményvezető
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
172/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gondozási
Központ Házirendjét, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián intézményvezető
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
173/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gondozási
Központ Szakmai Programját, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogad.
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Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Krisztián intézményvezető
3.3 Bárka Szálló önkormányzati hozzájárulás
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Az önkormányzat korábban döntött arról, hogy szeretne egy civil szervezetet
segítségül hívni – nevezetesen a Horgászegyesületet – a régi iskola felújításához, a Bárka
Szálló kialakításához. Azért, hogy ne kelljen önerő és 100 %-os támogatást lehessen elérni, a
Baksi Horgászegyesület pályázott a falusi szálláshely kialakítására már meglévő épületből. Ez
egy előberuházás, a későbbiekben a horgásztó kialakítására kíván az önkormányzat pályázni.
Mivel a pályázat utófinanszírozott, az 1.sz. kifizetési kérelem benyújtásához anyagi segítség
nyújtására van szükség a horgászegyesület részére. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és a megelőlegező támogatás nyújtását a kifizetési kérelem
benyújtásához kapcsolódó számlák kifizetésére javasolja.
Mihályné Tóth Margit: Korábban döntöttünk már külső vakolásról és nyílászáró cseréről, az
építési költségekben ez benne van? ez egy másik? Vagy ez egy másik?
Búza Zsolt: Mi a pontos kérdés?
Mihályné Tóth Margit: Az építési költségekben benne van, vagy egy plusz költség lesz?
Búza Zsolt: Úgy tudom a képviselő asszony is jelen volt azon az ülésen, támogatta a 3 millió
forintot, amit nem tartalmaz a pályázat. Az plusz költség. Ezek a költségek a pályázat által
támogatottak, csak az utófinanszírozás miatt kell megelőlegezni.
Mihályné Tóth Margit: Nem ezt kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy benne van-e az
összköltségben a 3 millió forint, amiről a múltkor döntöttünk, vagy még azt pluszban kell
fizetni?
Búza Zsolt: De akkor a képviselő asszony hogy döntött, ha nem tudja, hogy benne van-e?
Mihályné Tóth Margit: Hát… Ne haragudj, ezt most tettétek az asztalra. Ez egy egyszerű
kérdés, én csak azt kérdeztem, hogy benne van-e a 3 millió forint amivel támogatjuk?
Búza Zsolt: Ennél részletesebben nem tudok válaszolni.
Dr. Lajkó Norbert: Szerintem rossz a kérdés a képviselő asszony részéről. Gondolom azt
szeretné kérdezni, konkrétan azokra a munkanemekre, amelyekre a 3,5 millió forintról döntött
a képviselő-testület, ez az 1,202 millió forint ugyanazokra a munkanemekre vonatkozik-e
vagy másra?
Mihályné Tóth Margit: Nem. Én csak azt kérdeztem… a 23 millióban hogy lenne benne…az
1,2-ben hogy lenne benne a 3 millió, ne vicceljetek már!
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Dr. Lajkó Norbert: Nem! Én fordítva mondtam, csak a 3,5 millióban lehetne benne az 1,2
millió!
Mihályné Tóth Margit: Én az összköltségre kérdezem most, a többi nem érdekel.
Búza Zsolt: Képviselő asszony, benne van!
Mihályné Tóth Margit: Jó, csak az előbb ezt nem mondtad.
Dr. Lajkó Norbert: 100 %-os támogatottságú!
Mihályné Tóth Margit: 100 %-os, de azt nem támogatta a pályázat.
Dr. Lajkó Norbert: A nyílászáró cserét nem támogatta, de ez egy kifizetési kérelem, semmi
köze ahhoz!
Búza Zsolt: Kielégítő volt a válasz képviselő asszony?
Mihályné Tóth Margit: Ha azt mondod, hogy benne van, akkor igen.
Búza Zsolt: Én azt gondolom, hogy az előbb válaszoltam rá.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

174/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Bárka Szálló
létrehozása – önkormányzati hozzájárulás” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baksi
Horgászegyesület „Falusi szálláshely kialakítása meglévő épületből”című
pályázatának 1.sz. kifizetési kérelméhez kapcsolódó számlák kifizetéséhez
segítséget nyújt és a számlák összegének megfelelően 1.202.100 Ft összegű
támogatást nyújt a 2012. évi költségvetés terhére.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

3.4 Beadvány a Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe delegálás ügyében
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt:
kapcsolatban?

Van-e az írásos anyaghoz valakinek hozzászólása, észrevétele ezzel

10
Mihályné Tóth Margit: Én csak azt tudom elmondani, hogy a határozat, amit a képviselőtestület hozott Fülöp Zoltán és az én leváltásomról, nem állta meg a helyét szakmailag és
emberileg sem. Semmi kifogás nem volt a munkánkkal kapcsolatban. Kovács Gábor
képviselő szerint nem vagyunk méltóak a képviseletre, nem indokolta, hogy miért. A
Vízgazdálkodási Társulat elnöke többször hangoztatta, hogy a gazdák képviselőjét nem lehet
2013-ig leváltani.
Kérem az újratárgyalást, a petíció tartalmával maximálisan egyetértek. A két küldött méltóan
képviselte a gazdákat és az önkormányzatot is.
Kovács Gábor: Továbbra is fenntartom a javaslatom. Az önkormányzatnak belterületen közel
5900 hektár földje van.
Dr. Lajkó Norbert: Problémás terület a Vízgazdálkodási Társulat működése. Ott kellene
kezdeni, amikor a képviselő-testület 2011-ben hozott egy döntést a két küldött delegálására.
Az utóbbi időben történt utánajárásom eredményeként sikerült tisztán látnom ebben a
kérdésben, és sajnos Krasznai Attila elnök úrtól sem kaptam kerek egész és megfelelő
tájékoztatást, hogyan is áll össze ez a Vízgazdálkodási Társulat. Tisztázódott, kinek és hogyan
is történik a képviselete.
Az első tévhit az, hogy csak települések képviselhetik magukat a társulat küldöttgyűlésében.
Vannak ugyanis jogi személyiségek, akik jelentős szavazattal bírnak.
A települések esetében vannak belterületi és külterületi érdekeltségek. Külterület tekintetében
kizárólag a gazdák rendelkeznek kompetenciával, kit delegálnak, helyettük nem rendelkezhet
senki. A belterületi ingatlanok tekintetében kizárólag a képviselő-testület delegálhat és hívhat
vissza küldöttet.
Tehát a 2012. június 27-én megtartott ülésen Mihályné Tóth Margit visszahívása jogszerű és
törvényes volt, míg Fülöp Zoltán visszahívása és Csépe István delegálása nem.
Javaslom a képviselő-testületnek, hozzon arról határozatot, hogy a 109/2012. (VI.27.)
határozatot vonja vissza és hagyja helyben Fülöp Zoltán delegálását, így helyre áll a rend.
Búza Zsolt: Egy-két gondolat. Sajnálattal néztem, hogy a közel több mint 18 aláíró közül alig
60 ember rendelkezik földdel. Több gazda keresett meg, hogy hozzájuk miért nem jutott el ez
a beadvány. Túlzás, hogy a baksi gazdák elleni támadásnak gondolják a visszahívást.
Ellenben cserbenhagyás az, hogy falunapra 2 faházat kért Mihályné Tóth Margit a gazdák
bemutatkozásának, aztán nem adott erre nekik lehetőséget.
A törvény előírásait betartva javaslom, hogy vonjuk vissza a 109/2012. (VI.27.) sz.
határozatot. Jelen voltunk a június 26-i gazdafórumon, ott a gazdák támogatták Fülöp Zoltánt.
Javaslom, hogy tárgyaljuk újra a belterületi részt, a külterületit hagyjuk jóvá. Két jelölt van,
Mihályné Tóth Margit és jómagam. Ezennel bejelentem személyes érintettségemet.
Mihályné Tóth Margit: Én is bejelentem személyes érintettségemet.
Búza Zsolt: Hozzájárulnak-e a képviselők, hogy az érintett képviselő és a polgármester
szavazzon?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
175/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Szeged
és Környéke Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésébe delegált küldött
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megválasztásakor a két jelölt, Búza Zsolt polgármester és Mihályné Tóth Margit
szavazhasson.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Mihályné Tóth Margit képviselő
A képviselő-testület 4 nem határozattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
176/2012 (VIII.29.)

határozat

Baks Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Mihályné Tóth Margit
küldöttként való delegálását a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
küldöttgyűlésébe nem támogatja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Mihályné Tóth Margit képviselő

Búza Zsolt: Magadat sem javaslod Margit?
Mihályné Tóth Margit: Tartózkodom.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal 1 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
177/2012 (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 110/2012.
(VI.27.) számú határozatát helybenhagyja.
A határozat értelmében a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tagjaként
a küldöttgyűlésre a Baks belterületi ingatlanok tekintetében 2012. augusztus 29.
napjával küldöttként delegálja Búza Zsolt polgármestert (Szeged, 1968.17.06., an:
Kisszabó Irén, 6768 Baks, Vörösmarty u. 17/A) azzal, hogy Baks Község
Önkormányzata nevében részt vegyen és szavazzon.
A Képviselő-testület felkéri a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
elnökét, hogy az újonnan megválasztott küldöttet a következő soros ülésen
jóváhagyni szíveskedjenek.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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3.) Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
(6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/A)
4.) Csépe István műszaki főmunkatárs
Búza Zsolt: Egy dolgunk van még ezzel kapcsolatban, a 109/2012. határozatot visszavonni.
Kérem szavazzanak!
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

178/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 109/2012.
(VI.27.) számú határozatát visszavonja, és egyidejűleg 111/2011. (IV.29.) számú
határozatát helybenhagyja.
A határozat értelmében a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat tagjaként
a küldöttgyűlésre a Baks külterületi ingatlanokra küldöttként delegálja Fülöp
Zoltánt (Szeged, 1956.09.03., an: Apró Erzsébet, 6768 Baks, Ady E. u. 34.).
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Fülöp Zoltán (6768 Baks, Ady E. u. 34.)
Csépe István műszaki főmunkatárs
Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat
(6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/A)

Mihályné Tóth Margit: Polgármester úr említette a falunapokkal kapcsolatos véleményét.
Igaz, hogy arról volt szó, amennyiben mód és lehetőség van rá, a gazdák berendeznek két
faházat úgy, mint tavaly is tették. A gazdaköri ülésen azonban egyhangúlag úgy döntöttek a
gazdák, hogy nem járulnak termékeikkel a falunapokhoz. Tavaly a polgármester nem látogatta
meg a mi kiállításunkat. Nem demonstratíve voltunk távol, a falunapi rendezvény előbbre lett
hozva, mi kirándulni voltunk ebben az időpontban.
Búza Zsolt: Én jelen voltam tavaly, de a képviselő asszony az idén nem. Ha a gazdákat
képviseli, mind a 300 gazdát meg kellene keresni, nem csak azt a 10-15 ember. Most is
voltak, akik nem adtak, de hál’ isten adtak mások, örömmel.

3.5 Petíció a Tisza Vendéglő nyitva tartásának korlátozásához
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt:
Törvény adta lehetősége a képviselő-testületnek, hogy szabályozza a
nyitvatartást. (ismerteti a petíciót)
Mihályné Tóth Margit: Változtassa meg a képviselő-testület ezt a döntését! Érkezett-e
bejelentés a lakosságtól? Gondolja át, és éjfélig vagy hajnali 1-ig hosszabbítsa meg a nyitva
tartást. Javaslom a rendelet újratárgyalását.
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Búza Zsolt: Hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy a jelenlévők hozzászóljanak?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
179/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Tisza
Vendéglő nyitva tartásának korlátozása miatt benyújtott petíció tárgyalásakor a
jelenlévő lakosság számára biztosítja a hozzászólás, véleménynyilvánítás
lehetőségét.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Kovács Sándorné: Mint a Tisza Vendéglő tulajdonosa szeretnék szólni. Nem történt
rendzavarás, nyugodtan szórakoznak nálunk. Nem vagyunk szorosan szomszédokkal
körbevéve, mint a többi vendéglátó üzlet. A szülők nem tudják finanszírozni a szegedi,
kisteleki szórakozást.
Búza Zsolt: Köszönöm, hogy szívügyének tekinti a fiatalok szórakozását. Szó sincs arról,
amit a petíció tartalmaz, hogy a Faluházat bezártunk. Ha igény mutatkozott, mindenkinek a
rendelkezésére állt. Miért pont a Tisza Vendéglő vállalta fel a 22 óráig való nyitvatartást,
hogy ez nem felel meg? Hivatalosan a nyitvatartási ideje ugyanis 21 óráig szól, amit a
működési engedélye tartalmaz, és a bejárati ajtón is ez van feltüntetve.
A képviselő asszony miért szavazta meg ezt a rendeletet akkor, ha most a visszavonását kéri?
A petíciót 18 év alatti személyek is aláírták, a szülők tudnak-e róla?
Említettem, hogy a Munkaügyi Központ segítségével ifjúsági programszervezőt tudunk
alkalmazni 100 %-os támogatottsággal. A fiatalok kulturált szórakozása érdekében
megvalósítja majd az igényeket.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.

180/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 9/2012. (VI.27.) számú rendeletet
nem tárgyalja újra.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kovács Sándor – Tisza Vendéglő (6768 Baks, Kolozsvári u. 34.)
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3.6 A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának
törvényességi észrevételei
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: A Csongrád Megyei Kormányhivatal részéről határozatok kijavítását
kérik. Bizottsági határozatok elleni fellebbezések ügyében hozott határozatban a Csongrád
Megyei Bíróság megnevezést Csongrád Megyei Törvényszékre kell javítani, valamint egy
jogorvoslat alapjául szolgáló jogszabály megjelölését kell módosítani.
Mihályné Tóth Margit: Mindig a képviselő-testületet marasztalják el, ebben nem tartom
most magam hibásnak, mivel a testületben a jegyző dolga a törvényesség betartása ill.
betartatása. Személy szerint én nem tartom magam vétkesnek ebben.
Dr. Lajkó Norbert: A képviselő asszony úgy gondolja, hogy a jegyzőnek felróható hibából
történt a mulasztás. Ön nagyon jól tudja, hogy vannak olyan ügyek, melyek önkormányzati
hatósági ügyek, és van egy szakapparátus, amely ezekkel foglalkozik. Ők készítik elő az
ügyeket, ott is emberek dolgoznak, akik hibázhatnak. Mint a hatósági ügyekben rendszeres
éves ellenőrzés van, higgye el, ha adott esetben hiba lenne, ha én annyira rosszul dolgoznék –
amiért Ön annyit tett, hogy ezt bebizonyítsa -, a felettes szervek a 8 év alatt már be tudták
volna bizonyítani, hogy én alkalmatlan vagyok ennek a feladatnak az ellátásra.
Ha a kérdése arra irányult volna, hogy a jegyző hibázott-e, azt tudom mondani, van
kolléganőm, akinek a munkaköri leírásában benne van, hogy ezeket a határozatokat
elkészítse. Tekintettel, hogy önkormányzati hatósági ügyben, zárt ülés keretében meghozott
határozatról van szó, melyet a kollégám készít el, adott esetben ha korrekcióra szorul, a
képviselő-testületnek van joga, hogy ezt kijavítsa.
Csak azért került a képviselő-testület elé, mert a testület döntési kompetenciájába tartozik az
alap határozat meghozatala.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
181/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a korábbi testületi
üléseken elfogadott határozatokkal kapcsolatos törvényességi felhívását
megtárgyalta és azt elfogadja.
A Képviselő-testület egyúttal felkéri Dr. Lajkó Norbert jegyzőt, hogy a megjelölt
határozatok kijavításáról intézkedjen.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lajkó Norbert jegyző
2012. szeptember 15.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Dr. Csongrádi Helga (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)
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Dr. Lajkó Norbert: A hulladékszállítással kapcsolatban 2010-ben rengeteg jogszabályi
változás történt. A folyékony hulladék szállítás díjtételeiről gyakorlatban is és jogszabály
alapján is évente egyszer lehet döntést hozni, a képviselő-testület kétszer döntött – ezt
kifogásolja a Kormányhivatal. A megállapított díjtételek törvényesek és alkalmazhatóak.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
182/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a Képviselő-testület
döntéshozatali eljárására, a hulladékszállítási díjmegállapításra irányuló helyi
önkormányzati rendeletek jövőbeni elfogadására irányuló javaslatát megtárgyalta
és azt elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Dr. Csongrádi Helga (6741 Szeged, Rákóczi tér 1.)
3.7 Gémes Béla Baks, Vörösmarty u. 25. sz. alatti lakos és Varga János Baks, Rózsa u.
12. sz. alatti lakosok kérelme
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Igaz, hogy az egyik kérelem hétfőn érkezett, de tartalmában hasonló a másik
kérelemhez, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja mindkettőt.
Dr. Lajkó Norbert: A két kérelem tárgya hasonló és ugyanazt a tárgykört érinti: az
önkormányzati szántó művelési ágú földterületek haszonbérletére vonatkozóan a 2012-es
aszályos év okán kérik a bérleti díj elengedését. A bérlők tavaly szereztek jogosultságot
ezekre a területekre, Varga János közel 5 hektárt, Gémes Béla 2,5 hektárt bérel az
önkormányzattól 35 ezer Ft/hektár egységáron.
Mihályné Tóth Margit: Én javaslom a kérelmeknek helyt adni, az aszály miatt szinte 100 %os terméskiesés van. A földeket rendben tartották, bevetették, nem az ő hibájuk, hogy bevételt
nem tudtak ebből produkálni.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
183/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Varga János
Baks, Rózsa u. 12. sz. alatti lakosnak a 251/2 hrsz. és 0390/2 hrsz. önkormányzati
tulajdonú földterületek 2012. évre vonatkozó bérleti díjának elengedésére irányuló
kérelmét elutasítja.
Erről értesítést kapnak:
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1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Varga János (6768 Baks, Rózsa u. 12.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
184/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Gémes Béla
Baks, Vörösmarty u. 25. sz. alatti lakosnak a 251/2 hrsz. és 0390/2 hrsz.
önkormányzati tulajdonú földterületek 2012. évre vonatkozó bérleti díjának
elengedésére irányuló kérelmét elutasítja.
Erről értesítést kapnak:
5.)
6.)
7.)
8.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Gémes Béla (6768 Baks, Vörösmarty u. 25.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

Mihályné Tóth Margit: Annyit szeretnék még elmondani, hogy azt azért vegye figyelembe a
képviselő-testület, hogy vannak olyan vállalkozók – vállalkozók tekintetében -, akik az
iparűzési adó befizetésétől úgy mentesülnek, hogy csődöt jelent. Nem tudom, mi ennek a
módja, de nagyon sok vállalkozó lesz, aki nem fizet majd iparűzési adót. Ugyanezt a gazdák
nem tudják megtenni. Hogyan jelent csődöt?
Búza Zsolt: Vagy elköltöznek.
Mihályné Tóth Margit: Vagy elköltöznek. Ez egy másik misét megér. Én azt szeretném
mondani, ha az egyenlő bánásmód elvét nézzük, akkor ha a vállalkozó ezt meg tudja tenni,
hogy nem fizeti be, csődöt jelent, felszámolják, ezek a kérelmek egy évre szólnak, ha nem is
100 %-ban, de a terméskiesés %-ában adjuk meg ezt az érintett gazdáknak.
Búza Zsolt: Köszönöm. A képviselő asszony mennyi adót fizet egy évben?
Mihályné Tóth Margit: Hát.. azt most nem tudom, most fizettem be több mint 100 eFt-ot.
Búza Zsolt: Iparűzési adó formájában?
Mihályné Tóth Margit: Nem. Kommunális adó, gépjárműadó. Azt gondolom, ennek semmi
köze a most beadott kérelmekhez. Ha majd erről lesz szó és kötelezel engem, hogy….
Búza Zsolt: Ha így gondolja a képviselő asszony, nem kellett volna válaszolni rá.
Mihályné Tóth Margit: Szívesen válaszolok rá.
Dr. Lajkó Norbert: Úgy gondolom nem jó példa összehasonlítani a csődöt az aszálykárral.
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Búza Zsolt: Helyesbíteni szeretnék. Az, hogy valaki elviszi máshová a telephelyét, nem azt
jelenti, hogy ott nem fizet, ott is fizetési kötelezettsége van, csak már sajnos nem Baksnak
fizeti az adót.

3.8 Herceg Zsolt Baks, Szabadkai u. 5/A sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Önkormányzati tulajdonú közterületből 150 m2 odacsatolását kéri a
beépítési százalék aránya miatt. Az önkormányzati vagyon kizárólagos nemzeti tulajdon –
korábban törzsvagyonba tartoztak -, nem idegeníthető el, nem terhelhető 2011. óta.
Tervező és építésügyi szakemberekkel kell megvitatni, mi a teendő (rendezési tervet és
építésügyi szabályzat módosítását érinti, a beépítés %-a változna), a költségeket ki vállalja.
Herceg Zsolt: A szegedi építésügyi hatóság tájékoztatása szerint ha a képviselő-testület
elfogadja, megvalósítható. Nem értem a jogszabályokat. Kérem, hogy vizsgálják át, az
építkezés ütemezését érinti! Nézzék át a javaslatot is, hiszen egy takarékszövetkezet lenne itt!
Dr. Orosz Éva: Valahonnan nem lehetne állásfoglalást kérni?
Dr. Lajkó Norbert: Javaslatom, hogy a képviselő-testület napolja el, a Kormányhivataltól
fogok állásfoglalást kérni.
Herceg Zsolt: Ha a rendezési terv módosítása szükséges, vállalom, hogy segítek az
önkormányzatnak, hogy gördülékenyebb legyen.
Búza Zsolt: Javaslom, hogy jogszabály értelmezés céljából a jegyző úr vegye fel a
kapcsolatot a Herceg Zsolt által megnevezett építésügyi szakemberrel, valamint kérjen
árajánlatot a rendezési terv módosítására.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
185/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Herceg
Zsolt Baks, Szabadkai u. 5/A sz. alatti lakos önkormányzati tulajdonú közterület
üzletközpont építkezéshez történő odacsatolása iránti kérelmének megtárgyalását
elnapolja.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 19.
Dr. Lajkó Norbert jegyző

Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Herceg Zsolt (6768 Baks, Szabadkai u. 5/A)
Csépe István műszaki főmunkatárs
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3.9 Tülkös Irén Rebeka (Szivacs Söröző – Baks, Fő u. 103.) kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Ez a kérelem szintén a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartását szabályozó
rendeletünkkel kapcsolatos. A reggel 6 órai nyitási időt szeretné 4.30 órára módosítani a
kérelmező, mivel napi forgalmának 40 %-át ez a másfél óra alatti kávéfogyasztás teszi ki.
Láttam, hogy a jelenlévő közül többen megmosolyogták ezt – nem is tudom, miért van ez. A
mai nap folyamán már megtárgyaltuk ezt, de most is hoznunk kell egy határozatot.
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 tartózkodás ellenében az alábbi határozatot hozta.
186/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Tülkös Irén
Rebeka (Szivacs Söröző – Baks, Fő u. 103.) reggeli nyitva tartási idő módosítása
iránti kérelmét elutasítja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Tülkös Irén Rebeka (Szivacs Söröző – Baks, Fő u. 103.)
Kócsó Mihályné igazgatási főelőadó

3.10 Rostás Attila Baks, Dózsa Gy. u. 20. sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy amennyiben a beruházás
elkezdődik a Bárka Szálló megvalósításával kapcsolatban, akkor a Polgármesteri Hivatal
udvarában tárolt cserepeket hasznosítani fogja, illetve eladásra felajánlja. Utánanéztem
viszont az interneten, hasonló minőségű cserepet 30 Ft/db egységáron kínálnak.
Javaslatom: amennyiben elkezdődik a beruházás – 1-2 héten belül elkezdődik -, akkor ezen az
áron adjuk el a cserepeket.
Van-e más javaslat?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
187/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Rostás Attila Baks,
Dózsa Gy. u. 20. sz. alatti lakos kérelmét és úgy határozott, hogy részére 500 db
bontott cserép megvásárlását 30 Ft/db egységáron engedélyezi.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Rostás Attila (Baks, Dózsa Gy. u. 20.)
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4.) Csépe István műszaki főmunkatárs
5.) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros

3.11 Kiss Imréné Baks, Petőfi u. 25. sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Kecskeméti Józsefné: Nagyon rossz állapotú a háza, ha van lehetőség rá, támogassuk.
Lépné Soós Anita: Kiss Imréné megkereste a Családsegítő Szolgálatot, mi felvettük a
kapcsolatot a Katolikus Caritas Egyesülettel. Ez az ügyintézés szempontjából félig
eredményesnek bizonyult. Megkértem Antal Imre plébános urat, hogy jöjjön ki és hitelesítse,
valóban olyan rossz állapotban van a ház. Írásban megerősítettük, hogy a kérelem helytálló.
Ennek az eredményét sajnos nem tudom, viszont ez a támogatás maximum 50 ezer forint
lehet.
Búza Zsolt: A Bárka Szálló bontásából kikerült építési anyagból (pl. tégla) felajánlást
adhatunk, ill. ha cserépre van szüksége, a fenti áron (30 Ft/db) neki is tudunk eladni.
Anyagi forrásunk nem teszi lehetővé vissza nem térítendő támogatás nyújtását.
Köszönöm Lépné Soós Anita és Antal Imre plébános közbenjárását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
188/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss Imréné Baks,
Petőfi u. 25. sz. alatti lakos lakásfelújításhoz támogatás nyújtása iránti kérelmét és
úgy határozott, hogy azt elutasítja.
Egyúttal felajánlja, hogy amennyiben a felújításhoz szüksége van rá, bontott
cserepet vásárolhat 30 Ft/db egységáron.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kiss Imréné (6768 Baks, Petőfi u. 25.)
Csépe István műszaki főmunkatárs
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros

3.12 Kolompár Gézáné Baks, Tulipán u. 11. sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Az egyenlő bánásmód érdekében javaslom, hogy 100 db bontott cserép kerüljön
értékesítésre szintén 30 Ft/db egységáron, ne tegyünk különbséget a kérelmezők között.
A Polgármesteri Hivatal udvarában lévő kiszolgáló épület cserepei rosszabb állapotúak, csak
annyit adjunk el, amennyit nélkülözni tudunk.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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189/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Kolompár Gézáné
Baks, Tulipán u. 11. sz. alatti lakos kérelmét és úgy határozott, hogy részére 100
db bontott cserép megvásárlását engedélyezi 30 Ft/db egységáron.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kolompár Gézáné (6768 Baks, Tulipán u. 11.)
Csépe István műszaki főmunkatárs
Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros

3.13 Szász Gábor Róbert (Memphis Kávézó és Büfé - Baks, Fő u. 92.) kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A kérelemből nem derül ki, hogy ki és milyen tevékenységi körrel venné át az
üzletet. A megtárgyalást elnapolásra javaslom, a kérelmező jelöljön meg konkrétumokat.
Mihályné Tóth Margit: Úgy tudom, hogy az önkormányzat nem neki adta bérbe, ő a
bérlőtől bérli. Kérdésem, hogy a bérlő továbbadhatja-e?
Búza Zsolt: Ha az önkormányzatnak visszaadná a bérlő, a bérleti szerződés megkötésekor
létrejött alkuban szereplő felújítási költséget időarányosan vissza kellene fizetnünk.
Elnapolásra javaslom a következő soros ülésre.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
190/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Szász Gábor
Róbert (Memphis Kávézó és Büfé – Baks, Fő u. 92.) kérelmét elnapolja.
Felszólítja a vállalkozót, hogy nyújtson be új kérelmet, amelyben megjelöli,
milyen tevékenységi körrel, kinek szeretné bérbe adni az üzletet.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 19.
Dr. Lajkó Norbert jegyző

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Szász Gábor Róbert (Memphis Kávézó és Büfé – Baks, Fő u. 92.)
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3.14 Testvérvárosi találkozók szervezése
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A következő előterjesztés egy határon átnyúló pályázat, az „Európa a
Polgárokért” program keretein belül. Önerőt nem igényel, a megítélhető támogatás mértéke
5000-25000 euro közötti. Csikpálfalvával, testvértelepülésünkkel együtt pályáznánk, ami azt
jelenti, hogy családoknál helyeznénk el a gyerekeket. A jövő évi falunapi rendezvények
lebonyolítását is tartalmazza a pályázat, ami azt jelenti, hogy nyertes pályázat esetén a
falunapi költségeket nagyban mentesítené.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
191/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Testvérvárosi
találkozók szervezése” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
Baks Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz a Testvérvárosi
találkozók szervezése c. pályázati felhíváson, az Európa a Polgárokért program
keretein belül.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

3.15 Herceg Zsolt Baks, Szabadkai u. 5/A sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Herceg Zsoltnak még egy kérelme van a testület felé. Szóban adta elő, ezért arra
kérem, hogy a következő soros ülésre írásban terjessze elő. A folyamatban lévő beruházása
közelében szelektív hulladékgyűjtők vannak, ezek áthelyezését kéri. Ezt össze kellene
kapcsolni a piac beruházással, ott megfelelőbb helye lenne.

3.16 Poén Színtársulat 2011. évi tevékenységéről készült beszámoló megtárgyalása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Mivel az előző testületi ülésen elnapoltuk a Poén Színtársulat beszámolójának
megtárgyalását a vezető, Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő távolléte miatt, és a mai ülésen
sincs jelen, ezért újra elnapolásra javaslom a beszámoló megtárgyalását.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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192/2012. (VIII.29.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Poén Színtársulat 2011. évi
tevékenységéről készült beszámoló megtárgyalását a vezető ismételt távolléte
miatt a következő ülésre elnapolja.
Határidő:
Felelős:

2012. szeptember 19.
Búza Zsolt polgármester

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Fátyolné Ménesi Ildikó vezető – Poén Színtársulat

Búza Zsolt: Akinek nyílt testületi üléssel kapcsolatos észrevétele, bejelentése van, kérem
tegye meg!
Mihályné Tóth Margit:
állásfoglalás?

A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban érkezett-e már

Dr. Lajkó Norbert: Még nem kaptam választ a Kormányhivataltól.
Mihályné Tóth Margit: Én azt gondolom, az összeférhetetlenség nem a pályázat beadására
vonatkozik, hiszen miért ne adhatnánk be. Legfeljebb a szavazásnál lehet korlátozás.
Dr. Lajkó Norbert: Nem érkezett még válasz. Egyébként nem a döntésre szól, hanem a
pályázat benyújtására, mert a közpénzek átláthatóságáról szóló törvény egyértelműen
fogalmaz, hogy ki a kizárt a döntéshozatalból, és ki a kizárt eleve a pályázat benyújtásából.
Mihályné Tóth Margit: A másik amit szeretnék, a 8/2012. (VI.11.) sz. rendelet módosítását
javaslom (ez a köztisztasági rendelet). Javaslom, hogy a felszólítás és a büntetés kiküldése
között 8 nap határidő legyen kitűzve. Többen megkerestek, hogy felszólítás nélkül büntetést
kaptak 10000 Ft-ról gazos terület, tehát nem parlagfű miatt. Nem biztos, hogy valaki
hanyagság miatt nem tudja levágni a gazt, kórházban van, vagy valami más probléma miatt.
Dr. Lajkó Norbert:
Hatósági eljárás keretében érintett gazos telek problémákkal
kapcsolatosan nem a képviselő-testület és nem a jegyzői véleményem alapján mentek ki ezek
a határozatok, hanem mert a közigazgatási eljárásról szóló törvény így rendelkezik. Nem kell
felszólítást küldeni.
Több olyan telek van, ahol nem parlagfű, hanem gaz veszélyeztetettség van. A szociális
rendeletünk is úgy rendelkezik, hogy aki nem tartja rendben ingatlanát, nem részesül
ellátásban.
Mihályné Tóth Margit: Tolerancia érthető lenne a lakosság felé, ennyi időt adhatunk. Nem
biztos, hogy rajta múlik, hogy nem tudja rendben tartani.
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Dr. Lajkó Norbert: Az eljárási szabályokat a Ket. tartalmazza, a képviselő-testület nem
bírálhatja ezt felül. Az eljárási törvényben orvoslásra van lehetőség, ha az ügyfél bejön és
előadja problémáját.
Kovács Gábor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba! Kaptam egy levelet, mely szerint a fecsego.eu
honlapon téves információ jelent meg, ami Mihályné Tóth Margit képviselő asszony jó
hírnevét sérti. A képviselő asszony jogi képviselője útján azt kéri, hogy sajtóban helyreigazító
közleményt jelentessek meg.
(Kovács Gábor képviselő felolvassa álláspontját és véleményét)
Kijelentem, hogy nem kívánok helyreigazítást tenni. Lett volna Önnek is lehetősége
helyreigazítani, Oláh úr várta Önt is beszélgetésre.
Megfontolom, hogy a képviselő asszony ellen feljelentést teszek, felháborítónak tartom a
viselkedését irányomban.
Mihályné Tóth Margit: Én nem cigányoztalak le, ez hazugság! Nem is találkoztam veled!
Mindenkit szívesen láttunk a gazdafórumon!
Búza Zsolt: Ezt azért nem mondanám, mert amikor megjelentünk, a tisztelt képviselő
asszony kijelentette: „Megjöttek a nem várt vendégek!’
Kérem képviselő asszony, tartsa be a parlamentáris formát!
Mihályné Tóth Margit: Én nem cigányoztalak le, nem sértettelek meg hovatartozásod miatt.
Csak óvatosan ezekkel a dolgokkal! Oláh úrral ne úgy építse a képviselő úr a karrierjét, hogy
engem mocskolnak!
Búza Zsolt: Kérem, hogy keressék meg a megfelelő megoldást!
Dobos Péter: Úgy értesültem korábban, hogy a Jobbik segít Kiss Imréné házának
felújításában igaz ez vagy kósza hír?
Molnár Ildikó:
Igen, de Bakson nem igazán adakozóak az emberek. Van egy
élelmiszergyűjtésünk is, ki van plakátolva. Itt nem nagyon tudok számolni arra, hogy valaki
fog segíteni.
Búza Zsolt: Megkérdezhetem, hol vannak ezek kiplakátolva?
Molnár Ildikó:
oldalán.

A hirdetőtáblán, interneten Facebook oldalon, a baksi Jobbik internetes

Búza Zsolt: Megkérdezhetem, hogy mire gyűjtöttek és mit?
Molnár Ildikó: Tartós élelmiszert a csángóföldi magyar megmaradásért. Ezt nem mi
kezdeményeztük, hanem a központi szervezet, mi csak segítettünk.
Búza Zsolt: Ezt úgy lehetne megoldani, hogy először a házunk táján kellene söprögetni,
hiszen látja – én tiszteletben tartom a csángó magyarok identitását és hovatartozását -, de azt
gondolom, hogy van mit söprögetnünk a házunk táján. Hallotta, hogy többen kérnek
segítséget az önkormányzattól, hiszen nem áll módjukban családi házukat karban tartani.
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Molnár Ildikó: Erről nem tudok mit mondani, erről most értesültem, hogy kérelmet adott be
az önkormányzathoz.
Búza Zsolt: Akkor tudnak neki segíteni, ezután fordulhat Önökhöz is?
Molnár Ildikó: Igen, de erről a kérelemről nem tudtunk.
Búza Zsolt: Örömmel vesszük, ha segítenek neki.
Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részt vételt, az ülést bezárom, és
zárt ülést rendelek el.
K.m.f.
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