Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. február 21.
napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.
Jelen voltak:

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

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
külsős alpolgármester
képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a
képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített
napirendi pontok elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend
tárgyalására vonatkozó javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
30/2013. (II. 21.)

határozat
Baks Községi 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 Lépné Soós
Anita képviselő és Kovács Gábor képviselő személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
31/2013. (II. 21.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Lépné
Soós Anita képviselőt és Kovács Gábor képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
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1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Lépné Soós Anita képviselő
Kovács Gábor képviselő

Búza Zsolt: Mielőtt átadnám a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Elnökének a szót,
a tegnapi közmeghallgatással kapcsolatosan szeretnék egy-két gondolatot
megosztani a Képviselő-testülettel.
Volt egy befektető, akiről tegnap beszéltem, hogy sajnálatos módon előbb jutott ki
a hír, mint ahogy ki kellett volna, hogy jusson, és úgy döntött a befektető, vissza
fog lépni és visszaköveteli a befizetett összeget. Azt nem tudom, hogy Mihályné
Tóth Margit miért kereste fel ezt a befektetőt, mikor így is pontosan elég kárt
okozott azzal, hogy ezt az üzleti titoknak minősülő hírt kivitte a faluba. Mi az oka
annak, hogy arra buzdítja a gazdákat, hogy ne Bakson vásároljanak az Onozo
Agro-féle iparcikk boltban, hogy nehogy már Baks gazdagodjon. Ha annyira védi a
Képviselőasszony a gazdákat, akkor milyen indíttatásból hívta fel szintén a már
általam említett Onozo Agro-féle rendezvény napján a gazdákat, hogy nehogy
elmenjenek erre a fórumra, mert azt Búza Zsolt rendezte. Ha Én a gazdákat
képviselem és a gazdáknak van egy tájékoztató, ahol Pinjung Emil, az MVH
vezetője, valamint a NAV Osztályvezetője tart előadást, akkor milyen
meggondolásból telefonálta körbe a gazdákat?
Mihályné Tóth Margit: Minden vállalkozó felnőtt ember, én nem gondolom,
hogy ezt az én rovásomra kellene felhozni, hogy valaki innen áttette a székhelyét.
Semmi közöm hozzá.
Ugyanígy van az Onozo-féle céggel, nem is tudom, hogy miről beszélsz. Egyik az,
hogy én a gazdákat milyen jogon hívtam volna körbe, a másik, hogy én
jelentkeztem, és ha apámat nem vitte volna el a mentő, akkor én részt vettem volna
rajta. A harmadik, hogy én évtizedek óta a baksi Onozo-féle boltban vásárolok,
kinek lehet megtiltani, hogy ha olcsóbb valami itt, azt ne itt vegye meg? A
nagyüzemi szerekért Csanytelekre mennek át, mivel itt nem lehet kapni. Mire
alapozod azt is, hogy én információt juttattam ki? Te állítod? Megtaláltam a
szerződésben, hogy februárt 28-ig, amíg ki nem írják a pályázatot, addig áll ez a
szerződés, és aki előtte nyilvánosságra hozza, az titkot sért. Ki hozta
nyilvánosságra? Te tegnap. Tegnap még csak 20-a volt. Tegnap akkora
nyilvánosság előtt te megsértettél, és megvádoltál olyasmivel, ami nem igaz.
Szeretném, ha hivatkoznál valakire, hogy ki mondta, mit mondtam, miért
mondtam?
Búza Zsolt: Mint ahogy a gazdák is mondták, az Onozo-féle dologban, nem
szeretnének kellemetlen helyzetbe kerülni, nem fogom megmondani, hogy ki volt
az.
Mihályné Tóth Margit: Ezért felelősséget kell vállalnod, mert engem
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megsértettél, megaláztál és hazudtál ennyi ember előtt. Te szivárogtattad ki.
Búza Zsolt: Ha nem volt nálad, akkor hogy jutott hozzád? Sajnos nem kaptam
választ a kérdésemre.
Dobos Péter: Mindenütt a kistérségben a gazdaköri elnökök meghívták a
polgármestert, te miért nem hívtad meg?
Mihályné Tóth Margit: Azért kerestem fel a befektetőt, mert fel voltam
háborodva. Hova lett ez a 20 millió forint? Miért nem tudjátok visszaadni? A
szerződéshez kellett volna tartani magadat.
Búza Zsolt: Itt van a költségvetésben.
Mihályné Tóth Margit: Ha valaki azt mondta, hogy beszéltem, akkor álljon elém,
és úgy mondja.
Búza Zsolt: A gazdafórumon mondtad, több ember is hallotta.
Mihályné Tóth Margit: Ez nem igaz, mondd meg, hogy ki mondta és szembesíts
vele.
Búza Zsolt: A Képviselő-asszonynak kell ezért felelni. Majd a befektető
megmondja, mikor jutott a fülébe.
Búza Zsolt: A válasz az, hogy azt a 20 millió Ft-ot természetesen vissza tudjuk
adni, csak attól a több száz milliótól esett el a falu, amit a vállalkozó idehozott
volna.
Köszönöm szépen, térjünk rá az első napirendi pontra.
I. Napirendi Pont:
2013-as költségvetési rendelet megtárgyalása és megalkotása
Búza Zsolt: Dr. Orosz Éváé a szó.
Dr. Orosz Éva: A Pénzügyi Bizottság másodszor tárgyalta a költségvetési
rendelettervezetet. Felvetettük azt a lehetőséget, hogy megvizsgáljuk azt a
lehetőséget, hogy a nem kötelező feladatokat kivéve, hogyan alakulna. Ezt
megnézve, tulajdonképpen egy 9-10 millió Ft nagyságrendű feladathoz rendelt
pénzösszeget tudtunk volna kivenni, ami nem takarná azt a forráshiányt, ami
esetleg fölvetődne a költségvetést teljesítése során. Ezért úgy döntöttünk, hogy a
rendkívüli szociális segélykeret megnövelésével és a nem kötelezően adható
középiskolás támogatás eltörlésével elfogadásra javasoljuk a költségvetési rendelet
tervezetet.
Kovács Gábor: Én csak annyit szeretnék Mihályné Tóth Margit képviselő-
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asszonytól kérdezni, van-e javaslata, miből fizessük vissza a 20 millió forintot?
Mihályné Tóth Margit: Mi az én kompetenciám benne? Van Pénzügyi Bizottság,
dolgozza ki a bizottság. Mikor értesített engem, mint képviselőt a Polgármester Úr,
hogy a befektető visszalépett?
Búza Zsolt: Tegnap, a többi képviselőt is akkor értesítettem.
Mihályné Tóth Margit: Nem gondolom, hogy ez az én feladatom lenne és nem
gondolom, hogy a 20 millió forintot 3 hét alatt elkellett volna költeni. Annál is
inkább, mert a szerződés február 28-ig szól, ha nem írják ki a pályázatot, akkor ezt
a pénzt vissza kell adni.
Búza Zsolt: Lehet most magyarázni a bizonyítványt.
Mihályné Tóth Margit: Én nem beszéltem senkinek róla, hogy ki szivárogtatta ki
közülünk, azt nyomozzák ki.
Zsemberiné Varga Dudás Eszter: Tegnap szó sem volt arról, hogy ki ez a
vállalkozó, ez csak most itt hangzott el.
Mihályné Tóth Margit: És? Az én számból elhangzott?
Zsemberiné Varga Dudás Eszter: Te mondtad most, hogy Bartucz.
Mihályné Tóth Margit: Hát itt van feketén fehéren leírva. Nem zárt ülésről van
szó. Nem szeretném, ha kiforgatnátok.
Zsemberiné Varga Dudás Eszter: Eddig csak annyit tudtunk, hogy a vállalkozó.
Búza Zsolt: Térjünk vissza a költségvetéshez.
Dr. Lajkó Norbert: Az elmúlt héten a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság vizsgálta a
költségvetési tervezetet, amit a testület elé terjesztettünk. Megvizsgáltuk annak a
lehetőségét, hogy az önként vállalt feladatok költségvetésből való kivezetése
mekkora működési forrásnövekedést eredményezne. Egyértelműen látszik, hogy az
a 9 és fél millió forint, amely a teljes közösségi élet leépítésével járna, amellett,
hogy a költségvetési problémánk orvoslását sem oldaná meg, óriási
közösségromboló hatással bírna. Ezek a költségvetések, még ha hiánnyal nem
tervezhetünk is, egyértelműen nem teljesíthetőek azokkal a forrásokkal, amelyet az
állam biztosít. Környezetünkben nem is nagyon tudok olyan önkormányzatról (a
megfelelő iparűzési adóbevétellel rendelkező önkormányzatokról van szó), akik
vagy felhalmozási jellegű hiánnyal, hitellel vagy pedig a kiegészítő támogatásra
aspirálva, a kiegészítő támogatást tervezve készítették el a költségvetési
tervezeteiket. A kormány a 2013. évre szóló költségvetés tervezésekor a
normatívákat úgy állapította meg, hogy egy külön költségvetési összeget
biztosított, kiegészítő támogatás címén az önkormányzatok esetleges hiányainak
fedezetére. Év közben fogjuk látni a befolyó adóbevételeink alapján, hogy mennyi
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rész, ami biztosítja az egész éves feladatellátást, és azt mennyivel kell pótolni.
Szakmailag sem javaslom, hogy további elvonásokat tegyen a Képviselő- testület.
Az önkormányzatoknak megvan a joga, hogy az önként vállalt feladatokhoz
tervezzen forrást. Javaslom, hogy az előterjesztett költségvetési tervezetet fogadja
el a Képviselő- testület.
Mihályné Tóth Margit: Fenntartom azt a véleményemet, hogy az Arany János
program 360.000,- Ft-ja, azt gondolom, hogy nem a gyerekektől kell elvenni. És
nem hiszem, hogy a költségvetés emiatt borul fel. Az hangzott el a múltkor, hogy
ezek a gyerekek mindent ingyen kapnak. Ez nem igaz, hiszen a kollégiumért és a
könyvekért is, mindenért fizetni kell, nem tudom, honnan vettétek ezt.
Kovács Gábor: Gyerekektől nem vettünk el pénzt, mert ez át lett csoportosítva a
szociális dolgokra. Akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
azok részt vehetnek különböző programokban.
Dr. Lajkó Norbert: Mondhatom azt, hogy töviről hegyire ismerem a programot. A
lényeg az, hogy megváltozott a feltételrendszer. 2 éve csak rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők indulhatnak az Arany János
tehetséggondozó programban. Az adott szaktárca csak olyan gyermekek után adja a
támogatást, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek. Be sem
lehet jutni határozat nélkül a programba. A program ez által biztosítja a gyerekek
kollégiumi elhelyezését, a tankönyveket, külön nyelvvizsgákat, jogosítványt,
mindent. Egyedül, ami felmerülhet költségként, az a haza és visszautazás költsége.
Az átmeneti segély, mert ugye azt tudjuk, hogy az átmeneti segélyre, ha a család
rászorul, akkor tudnak a bizottsághoz segélyért fordulni. Még a program kezdetén
kötelező volt az önkormányzati anyagi támogatás, már most ez nem kötelező.
Búza Zsolt: Köszönöm szépen. Elfogadásra javaslom a költségvetési tervezetet.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (II. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
/a rendelet szövege mellékletben csatolva/
Búza Zsolt: Még egy előterjesztés van a mai napra. A szennyvízcsatorna hálózat és
szennyvíztisztító telep PR tevékenysége. Ez közbeszerzési értékhatár alatti
beszerzés, ezért Képviselő- testületnek nem kell megbízni a közbeszerzési
szakértőnket. A szabályzatnak megfelelően fogunk eljárni. A beszerzési eljárás
keretében legalább 3 ajánlatot kell kérni cégektől, akik jártasak már ilyen téren.
Bizonyára látták az írásos előterjesztést. Van-e más javaslat? Ha nincs más javaslat,
akkor kérem, hogy a megnevezett 3 cégtől kérjünk ajánlatot.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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32/2013. (II. 21.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a „Baks szennyvíz-csatorna hálózat és szennyvíz-tisztító
telep építése” c., KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047. sz. projekt
megvalósításához kapcsolódó PR tevékenység elvégzésének
beszerzési eljárása során az alábbi cégektől kér árajánlatot:
DALI ACC. KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft.
2220 Vecsés, Knézich Kálmán utca 2.
BRG Design Szolgáltató Bt.
2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 128.
Eveands Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1201 Budapest, Hargitai u. 16.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek
4. Irattár
Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt
és az ülést bezárom
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Lépné Soós Anita
jkv. hitelesítő

Kovács Gábor
jkv. hitelesítő

