
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. március 2. 
napján megtartott rendkívüli üléséről 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Boros János képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Jaksa Ferenc  képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert  jegyző 

Meghívottak: 
 Somogyiné Utasy Ibolya tagintézmény vezető 
 Pinjung Emilné tagintézmény vezető 
 Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 
 Dimovics Antal  Ckö elnök 
 Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

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 tárgyalására, és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend 
tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

38/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
meghívóban rögzített napirendeket tárgyalási alapul 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Boros János 
és Jaksa Ferenc képviselők személyében. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

39/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Boros János 
és Jaksa Ferenc képviselőket jegyzőkönyv–hitelesítőnek 
megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boros János képviselő 
4) Jaksa Ferenc képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Köszönti a képviselő–testületi ülésen Nógrádi Tibort, a Csongrád 
Megyei Labdarugó Szövetség igazgatóját. 

Nógrádi Tibor: Büszkeség, hogy itt lehetek és elmondhatom, hogy a baksi 
focicsapat kiváló eredményeket ért el. A Megye II–ben ezüstérmes lett a csapat. 
Szeretnénk az óvodás és iskolás gyerekekkel megismertetni az egészséges 
életmódot.  

Tervezik a Bozsik program elindítását 6 és 12 éves gyermekek számára. 

Boros János: Nem csak a pálya felújításra kell a pénz, hanem a működésre és az 
utaztatásra is. 

Nógrádi Tibor A versenyeztetési költségből 20%–ot tudunk erre a célra fordítani. 

Jaksa Ferenc: A megye nem tud a működésre és a bírói költségre pályázatot kiírni? 

Nógrádi Tibor: A forrásoldal négy éven belül megváltozik, önjáróvá szeretnénk 
tenni. Csak alapítványokon keresztül juthatunk majd forráshoz, ilyen a Bozsik 
program. Jelen esetben csak az önkormányzattól várhatunk segítséget, kérem a 
testületet, támogassák a baksi foci csapatot. 

Búza Zsolt: 2006. októberében vettem át az önkormányzat irányítását, azóta 
folyamatosan csökkennek a központi normatívák. Átszervezésekkel, újságok 
lemondásával, spórolásokkal próbáljuk megoldani kevesebb finanszírozásból az 
egyre több feladatot. 4 év alatt több mint 40 MFt–tal kevesebből kell 
gazdálkodnunk. 2009. évhez képest 60%–kal emelkedtek az energiaárak, nőttek az 
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üzemanyagárak. 2010. évben is sokat ülésezett a testület a költségvetés 
megtárgyalása tárgyában, már a február 28–i testületi ülésen jeleztem, hogy 
probléma lesz, görgetjük a tartozásunkat a társulás felé. A működésképtelen 
önkormányzati pályázaton 8 MFt–ot nyertünk, melyet átutaltunk Kistelek felé, de 
még mindig tartozunk. Az önkormányzati földek eladásából 4,7 MFt–hoz jutottunk, 
melyet közel fél évig tárgyaltunk. Jelenlegi hátralékunk Kistelek felé 9 MFt. 

Továbbra is az átszervezésekre, átcsoportosításokra van szükség. Többször 
jeleztem, hogy az adósávokat meg kellene emelni, de 2008. óta elutasításra került. 
Az 1 MFt–os adómentes sávhatár nem lett eltörölve, ebbe sokan beleesnek. Ezek a 
döntések nagyban befolyásolták azt, hogy ide jutottunk. Nem szeretném azt, hogy 
két–három hónap múlva egy kormánybiztos jöjjön ki, és beleszólás nélkül 
csökkentse a költségvetésünket. 

Az óvodában és az iskolában a dolgozók nem kaptak a mai napig fizetést, Nagy 
Sándor annyit mondott, ha utalunk pénzt, ők is utalnak fizetést. A Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság már kétszer tárgyalta a költségvetést, át is adom a szót az Elnök 
Asszonynak. 

Mihályné Tóth Margit: Ez a rendelettervezet a mi javaslatunkra lett kiosztva. 
Mindig a múlt van emlegetve. Mi Kisteleknek mindig utalunk, csak azt nem tudjuk, 
hogy mit, mert azt a költségvetést sosem látjuk. Rengetegnek tartjuk az óvodában 
és az iskolában a dologi kiadásokat, ezek kiemelkedően magasak. Nem látunk bele, 
hogy mi tartozik bele az állami normatívába, a béreket fedezi–e, vagy az összes 
dologi kiadást az önkormányzatnak kell fizetnie. Kérdezem akkor, hogy mivel is 
jártunk jól, hogy társultunk? A családi napközi, a házi segítségnyújtás is társulásban 
működik. 

Az önkormányzat költségvetését már teljesen lefaragtuk. A Kistérségi Társulásban 
a pedagógusok kapnak étkezési hozzájárulást, a mi pedagógusaink még azt sem. 
Eladjuk az önkormányzati tulajdonú földeket, a létszámot pedig növeljük a 
polgármesteri hivatalban. Rengeteg meggondolatlan, felelőtlen kiadásunk volt, ami 
nem a képviselőkön múlott, mert mi mindenről csak utólag szereztünk tudomást. 
Cafatéria nem lett betervezve. A közmunka programban én csak 4 órás 
munkaviszonyról tudtam, mégis van, aki 8 órában van alkalmazva. 3 MFt 
kintlévőségünk van, amit be kellene hajtani. 

Ebben a költségvetésben nem látszik annyi megtakarítás, mint amennyivel 
tartozunk. 

Búza Zsolt: 680.000,–Ft/év a családi napközi, a házi segítségnyújtás a 
jelzőrendszer, a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő szolgálat. 

Kovács Krisztián: 30–30 főt érint. 
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Búza Zsolt: Ha nem társultunk volna, sokkal többe kerülnének ezek a kötelező 
feladatok. Az esélyegyenlőségi terv meg lett szavazva. Az esélyegyenlőségi 
programban leírtak alapján kapunk étkezési hozzájárulást 5.000,–Ft–ot. 

Vannak olyan kiadások, melyek nem mindennaposak, mint például a Falunap. 

Szeretném megkérdezni, hogy a földek eladása tárgyában mennyit telefonált 
Mihályné Tóth Margit képviselő asszony? 

Mihályné Tóth Margit: Földügyben egyszer sem, ez nem az én feladatom. 

Boros János: Minden esetben miránk van kiélezve a dolog. Mégis a Jegyző Úr úgy 
nyilatkozott, hogy nem diplomás alkalmazottnak lesz felmondva, hanem a 
takarítónő lesz levéve 6 órába. Addig, amíg a templom építése folyamatban volt 
segítettünk, most már nem segítünk a templomnak, mert úgy is szedik a 
perselypénzt. 

Az iskola költségvetéséből is le kellene még faragni, mert az mind szép és jó, amit 
a vezető elmond. A pénztelenség nem a mi hibánk, hanem az államé! 

A földek eladásából egy kicsi lyukat betömtünk, és mégis többel tartozunk 
Kisteleknek, mint eddig. Most mit fogunk eladni? 

Búza Zsolt: A késői döntések miatt nem tudunk időben fizetni. 

Dr. Lajkó Norbert: Folyamatosan visszatérő kérdés a köztisztviselői létszám. A 
képviselő–testület csak egy keretösszeget állapít meg, és én mint munkáltató abból 
gazdálkodom. Vissza kell mondani a pályázatokat, a polgármesteri hivatal nem 
döntéshozó, hanem előkészítő és végrehajtó feladatokat lát el. A köztisztviselők 
bére 4 éve be van fagyasztva, köztisztviselőknek a cafatéria kötelező juttatás. A 
hivatal dolgozói általában középfokú végzettséggel rendelkeznek. 
Közfoglalkoztatottaknál 2 fő 8 órásra pályáztunk, a többieket 4 órában kell 
foglalkozatni. Megbízási szerződéssel a Polgármesteri Hivatalban nem 
dolgozhatnak, az önkormányzati törvény 2010. június 6–án módosult, mely az 
önkormányzat feladat ellátási kötelezettségét is átrendezte. 

Jaksa Ferenc: Éveken keresztül nem hoztunk döntést adóemelésről, amit nem 
támogatok ma sem. Nagyon sok nyugdíjas van, aki kicsi nyugdíjból él, ezeket 
figyelembe véve a 2.000,–Ft emelés is nagyon nagy pénz. A létszámkeretet 
átcsoportosítással meg lehetne oldani. 

Búza Zsolt: A képviselőnek egy egész települést kellene képviselnie. Nem azért 
akarom szakfeladatként működtetni a Faluházat, hogy Fátyolnét ki tudjam rúgni, 
hanem spórolni tudnánk. Meg kell nézni egy heti munkarendet, mindezeket a 
programokat a Gondozási Központban is meg lehet szervezni. Fűtési szezonban be 
kellene zárni a Faluházat! 



 5

Somogyiné Utasy Ibolya: A dologi kiadások az előző évek alapján vannak 
betervezve. Minden képviselő megkapta a kistérségi költségvetési beszámolót. Meg 
lehet nézni, milyen számlák kerülnek kifizetésre, de mindezt bizalmatlanságnak 
tartom. Három hete nincs ellátmányunk, a vidékről járó dolgozóknak nincs a 
bérletük kifizetve, tisztítószerek nincsenek rendelve. 

Jaksa Fernc: Amikor az iskola és az óvoda az önkormányzat fenntartásában volt, 
nem volt ilyen, hogy nincs kifizetve. 

Somogyiné Utasy Ibolya: A törvényben előírtaknak, csak úgy tudtunk eleget tenni, 
hogy a társulásban pályázatunk rá. Olyan döntések nem születtek meg, amelyek ezt 
a helyzetet megelőzték volna. Sajnos nem látom biztosítva a két intézmény sorsát. 

Mihályné Tóth Margit: Tegyen akkor az intézményvezető javaslatot. 

Boros János: Amit kaptok, az mind át lett utalva. 

Búza Zsolt: A megnyert 8 MFt–tot átutaltuk Kisteleknek, de még így is 5,5 MFt–ot 
utalni kell a következő hónapban. 

Boros János: De miből, ez nem csak a falu hibája. 

Búza Zsolt: Végső elkeseredésünkben bérhitelt kell majd felvennünk. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Inkább munkabért kapjunk, mint étkezési hozzájárulást. 

Jaksa Ferenc: Tudomásom szerint meg se kérdezted a pedagógusokat arról, hogy 
lemondanak–e az étkezési hozzájárulásukról. 

Búza Zsolt: Mit javasol a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság? 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, ezt a költségvetést is dolgozzuk át. 

Búza Zsolt: Sajnos, nyertes pályázattal rendelkezünk a tájházra. Vissza lehet 
mondani a pályázatainkat, de akkor 5 évig nem vehetünk részt a kiírásokban. Két 
pályázatírónk van, akiket itt képeztünk ki. Kapva–kapnának értük, ha bármelyiknek 
is felmondanánk. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Az iskolát zárjuk be 3 hétre, de a Faluházat ne zárjuk 
be!? 

Dr. Lajkó Norbert: 2010. júniustól semmi nem fontos, csak az önkormányzati 
kötelező feladatok.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Szakvéleményt kértem, melyet felolvasok. 
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Dr. Lajkó Norbert: A kötelező feladatok ellátását veszélyezteti a Faluház és 
könyvtár jelenlegi intézményi keretben történő fenntartása. 

Lépné Soós Anita: A Kisteleki Kistérség dolgozóitól az étkezési hozzájárulást meg 
akarták vonni. Én egy személyben vagyok családgondozó, takarítónő, wc takarító, 
és még a problémás családokhoz is kerékpáron megyek. A költségvetésben 
500.000,–Ft lett a családi napközire betervezve, melyet lehúztak egyes képviselők 
200.000,–Ft–ra. Semmire nem lesz elég ez a pénz, színvonalas lett a családi 
napközi, ha meg akarjuk tartani, nem kell sajnálni tőlük a betervezett pénzt. Nem 
gyermekmegőrzőként funkcionál az intézmény! Egy mobiltelefont használunk, ami 
a társulásé. Elhangzott az is, hogy nem jó a társulásban való bevitel, akkor a 
szociális étkeztetés miért lesz jó társulási formában? A Gondozási Központban a 
személyi feltételeket meg kell tartani. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Iskolabezárásnál a gyerekeknek felügyeletet kell 
biztosítani, sajnos a fűtésrendszert az iskolában nem lehet lezárni. 

Boros János: Más településen is megoldották a problémát, két hétre bezárták, és a 
tanítást szombatonként pótolták be. 

Búza Zsolt: A költségvetésbe nincs betervezve a takarítónő bére a faluházhoz, a 
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság úgy nyilatkozott, hogy majd Fátyolné mint 
intézményvezető eldönti, hogy szüksége van –e takarítónőre. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Szeretnék továbbra is takarítónőt, én sem egy feladatot 
látok el. Egy személyben vagyok intézmény–vezető, könyvtáros, vezetem az e–
Magyarország pontot, és még a könyvtári statisztikát is én készítem el. Közmunka 
programban nem megoldható a Faluház takarítása. 

Búza Zsolt: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság átdolgozásra adja vissza a gazdasági 
vezetőnek. De mit dolgozzon át rajta? 

Mihályné Tóth Margit: Dolgozza át az iskola és az óvoda dologi kiadásait. Van 
olyan kimutatás, amelyben látható, hogy mennyit adunk a Kistérségbe és mennyit 
kapunk? 

Búza Zsolt: Kisteleknek van, nekünk ennyivel kell kipótolnunk. 

Jaksa Ferenc: Bizottsági ülésen szó esett a házi segítségnyújtás társulási formában 
való működtetéséről, megtudja ezt valaki mondani, mennyibe fog kerülni nekünk? 

Kovács Krisztián: Kisteleknek nem kell az egész Gondozási Központ. 

Búza Zsolt: 6 település közül 4 településnek ki kell nyilvánítania szándékát a 
nappali ellátásról. 
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Mihályné Tóth Margit: Nem is esett szó a szociális étkeztetés társulási formájáról! 

Dr. Lajkó Norbert: Többcélú társulásban 4 településnek egyformán kell 
kinyilvánítani a szándékát. 

Kovács Krisztián: Ha társulásban végeznénk el a szociális étkeztetést, akkor 
400.000,–Ft–tal kapnánk többet.  

Mindig az a vád ér, hogy felelőtlenül gazdálkodom a pénzzel! A tavalyi évben 
nappali ellátásra 1.183.000,–Ft volt betervezve ebből 647.000,–Ft–ot költöttünk. 
Szociális étkezetésre 9.435.000,–Ft volt betervezve, elköltöttünk 9.099.000,–Ft–ot. 
Nappali ellátásra 1.372.000,–Ft volt tervezve, ebből 728.000,–Ft–ot költöttünk, 
szociális étkezetésre 2.892.000,–Ft volt tervezve, ebből 2.569.000,–Ft ot 
költöttünk. Járulékos költségeken 221.000,–Ft–ot spóroltunk. Tehát egész évben 
2.060.000,–Ft–ot takarítottunk meg, nem gondolom, hogy felelőtlenül költjük a 
pénzt. 

Jaksa Ferenc: Én nem erre a pénzre gondoltam, hanem amit az ellenőrzés 
folyamán előírtak. Segítettünk, és szerettünk volna még segíteni, hogy az 
előírásoknak megfeleljünk, de a 40.000,–Ft–ért vásárolt kávéfőző felháborított. 

Kovács Krisztián: Az előző testületi ülésen ez a vád ért, és szerettem volna tisztázni 
a dolgokat. Az alapszolgáltatás kötelező feladat. 

Búza Zsolt: Akkor mi a javaslat, mit dolgozzon át a költségvetésen a kolleganő? 

Jaksa Ferenc: Menjünk át az egészen még egyszer. 

Mihályné Tóth Margit: Most ne! Az iskola és az óvoda dologi kiadásaiból kell 
levenni. 

Dr. Lajkó Nobert: Menjen be a kolleganő Kistelekre, és mi döntsük el, hogy mi 
nem kell? Az intézményvezető elmondta, hogy nincs felesleges kiadás. 

Jaksa Ferenc: A túlóra benne van? 

Somogyiné Utasy Ibolya: Muszáj a túlórát kifizetni, ingyen senki sem végez plusz 
feladatot. 

Jaksa Ferenc: A mi költségvetésünket ez ne érintse! 

Búza Zsolt: Érinti az önkormányzat 2011. évi költségvetését a túlóra ára? 

Somogyiné Utasy Ibolya: A tantervi követelményeknek meg kell felelni, ha valaki 
beteg lesz, az helyettesíteni kell. 

Búza Zsolt: Mire gondolt a képviselő Asszony a dologi kiadások csökkentésénél? 
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Somogyiné Utasy Ibolya: Maga az oktatás ingyenes. 

Mihályné Tóth Margit: A kiadásoknál a szociális bérlakások átmeneti fenntartására 
ne legyen elkülönített összeg betervezve. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

40/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelettervezetében a bérleti jogviszony nélküli, üres 
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások átmeneti 
fenntartására előirányzott 120.000,–Ft betervezését 
elutasítja. 

Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Határidő. azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Jaksa Ferenc: Nagyon sok a nyelvpótlék, javaslom, csak az kapjon, aki használja. 

Dr. Lajkó Norbert: Kötelező kifizetni, ha használjuk, ha nem. 

Jaksa Ferenc: Sok helyen nem jár, csak annak, aki használja. 

Mihályné Tóth Margit: Miért lett betervezve 1 MFt illetménykiegészítés? 

Boriné Dóka Erika: Az alapilletmény 10 %–a. 

Jaksa Ferenc: Nem kell túlórapénzt betervezni. 

Búza Zsolt: Nem javaslom a telefonhasználatokért a 2.000,–Ft–os támogatást. 

Jaksa Ferenc: Nem is lett a költségvetésbe betervezve. 

Búza Zsolt: Javaslom, hogy a Baksi Hírmondó csak 6 oldalas legyen. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy a géphasználatról gépnaplót vezessenek, és 
a postaköltség csökkentését. Jogi díjakra 500.000,–Ft van betervezve, várható 
valami? A szakvizsga díja kötelező feladat? 

Dr. Lajkó Norbert: Igen, kötelező. 
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Mihályné Tóth Margit: A Baski Hírmondóban csak szűk testületi beszámoló 
legyen. 

Búza Zsolt: A lakosság erre nem kíváncsi? Saját költségemre írhatok többet az 
újságba? 

Mihályné Tóth Margit: Igen, saját újságodba bármit írhatsz. 

Jaksa Ferenc: Az újságod neve Búzaszöm legyen. 

Búza Zsolt: A szilárd hulladékszállítás díjkedvezményére évi 1.200.000,–Ft+Áfa–t 
fizetünk, melyet a 70 év felettiek vehetnek igénybe, 30 % kedvezményben 
részesülnek. Javaslom ennek a támogatásnak a mértékét felére csökkenteni. 

Dr. Lajkó Norbert: A hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet kell a javaslathoz 
módosítani. 

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

41/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelettervezetében a szilárd hulladékszállítás 
díjkedvezményére betervezett összeget a felére csökkenti.  

A díjkedvezményt szabályozó rendelet átdolgozására 
felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő. azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Mihályné Tóth Margit: A családi napközinél is csökkenteni kell a kiadásokat. 

Jaksa Ferenc: Mindenhol takarékoskodni kell, a pályázat úgy szólt, hogy 
önfenntartó lesz a családi napközi. 

Lépné Soós Anita: Nem javaslom a családi napközinél a csökkentést. 
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A képviselő–testület 4 igen szavazattal 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

42/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelettervezetében a családi napközi dologi kiadásaira 
bruttó 500.000,–Ft–ot tervez. 

Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Határidő. azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Mihályné Tóth Margit: A szociális étkeztetésről is döntenünk kellene. 

Kovács Krisztián: Kötelezően kell. 

Jaksa Ferenc: Egy RÁT–os is meg tudja oldani ezt a feladatot. 

Dr. Lajkó Norbert: Nem lehet RÁT–ost alkalmazni, ha van üres álláshely. 

Mihályné Tóth Margit: A köztemető is kötelező feladat. 

Jaksa Ferenc: Mit jelent a rövid időtartamú közfoglalkoztatott? 

Búza Zsolt: 80 %–os és 95%–os támogatást kapunk rájuk, 2 illetve 4 hónapra. 

Boriné Dóka Erika: 55 fő rövid távú közfoglalkoztatottat és 6 fő hosszútávút 
fogunk alkalmazni. 

Mihályné Tóth Margit: Miért 6 fő, és kik azok? A temetőgondnok miért 8 órában 
lesz alkalmazva, javaslom, adjuk ki bérbe a temetőt. 

Búza Zsolt: Nagyon drága lesz a temettetés. 

Mihályné Tóth Margit: RÁT–os nem tudja ezt a munkakört betölteni, csak 
temetéskor van dolog. 

Búza Zsolt: 2 órában van beállítva, nem mindenki látja el tisztességesen ezt a 
feladatot. 

Jaksa Ferenc: Aki sírgondozást, és sírtisztítást vállal, az önkormányzatnak fizet? 
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Búza Zsolt: Igen. A temetőgondnok nincs kint a temetőben, traktorozik és levelet is 
hord. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, 2 órát a temetőben legyen 4 órát traktorozzon. 

Búza Zsolt: Más maradjon 8 órás munkaidőben? 

Mihályné Tóth Margit: 1,3 MFt a postaköltség, ha a levélkihordó munkaideje 
csökkentve lesz a postaköltség nőni fog. 

Búza Zsolt: Nem jelent gondot, átszervezéssel megoldom a problémát, a 
munkáltatói jogot én gyakorolom. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: A közművelődés szakfeladatként 8 órában van betervezve, 
takarító nélkül.  

Mihályné Tóth Margit: A takarító védett korban van. 

Boriné Dóka Erika: Nincs védett kor, és nem is abban van! 

Mihályné Tóth Margit: Nem javaslom szakfeladatként működtetni a Faluházat. 

Dr. Lajkó Norbert: Akkor dönteni kellene abban, hány órát legyen nyitva, és a 
délutáni programok hol legyenek megoldva. Mindent meg lehet oldani, csak akarni 
kell. 

Mihályné Tóth Margit: Minden maradjon így, és majd a jövő télen zárjuk be 2–3 
hónapra az intézményt. 

Búza Zsolt: Az én javaslatomhoz, miért nem lehet hozzájárulni? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Maradjon minden ugyanúgy, ahogyan eddig is volt! 

Búza Zsolt: 6 órás munkaidőben egy RÁT–os takarítónő, átszervezéssel meg tudná 
oldani a munkáját. 

Somogyiné Utasy Ibolya: Szeretném megkérdezni, ha a Faluházban nincs program, 
a takarítónő mit csinál? 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Minden este van program, és minden másnap takarít a 
takarítónő. Ha le lesz csökkentve a munkaideje, túlóráznom kell. 

Boros János: Javaslom, hogy ne legyen szakfeladaton, és 4 órás takarítónő legyen. 

Búza Zsolt: Biztosítjuk–e Fátyolné Ménesi Ildikó intézmény–vezetőnek, a 
döntéshozatalban való részvételét? 
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A képviselő–testület 4 igen szavazattal 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

43/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a Baks Községi Faluház és Könyvtár 
átszervezése tárgyában a személyes érintettségét bejelentő 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő döntéshozatalban való 
jogát biztosítja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

A képviselő–testület 4 igen 1 nem, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

44/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a Baks Községi Faluház és Könyvtár 
átszervezésére irányuló, az önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendelettervezetében szereplő javaslatot 
elutasítja. 

Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Határidő. azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Jaksa Ferenc: Az önkormányzat dolgozót létszámában nem döntöttünk. 

Dr. Lajkó Norbert: Jogszabály írja elő a létszámot. 

Jaksa Ferenc: Javaslom az állomány 11 fő legyen. 

Mihályné Tóth Margit: A testület döntése nélkül lett a létszám megemelve. 

Búza Zsolt: Nem kompromisszumkéz a testület, alpolgármesteri tisztség betöltésére 
mindenkit megkérdeztem, aki számításomba jöhet, kivéve Mihályné Tóth Margitot. 

Boros János: Mindent négyszemközt beszélsz meg velünk. 
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Dr. Lajkó Norbert: Jelenleg átmeneti időszakra 12+1 fő személy dolgozik a 
hivatalban. 

Mihályné Tóth Margit: 11+1 főt javaslok. 

Dr. Lajkó Norbert: Kinek ne legyen bére? 

Jaksa Ferenc: Évközben nem lehet módosítani a létszámon. 

Mihályné Tóth Margit: Lehet módosítani, de 11+1 főt javasolok elfogadni. 

Dr. Lajkó Norbert: Csak pár hónapot érint a 12+1 fő személyi állomány. Türelmet 
kérnék az átmeneti időszakra a képviselőktől. 

Mihályné Tóth Margit: Nem kötelező a hivatalban köztisztviselőnek dolgoznia. 

Dr. Lajkó Norbert: Kötelező, már nem lehet munkatörvénykönyvest alkalmazni 
hatósági feladatokra, és a feladatot el kell végezni! 

A képviselő–testület 4 igen szavazattal 3 nem ellenében az alábbi határozatot hozta: 

45/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendelettervezetében a Polgármesteri Hivatal állományi 
létszámát 12 főben állapítja meg. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Határidő. azonnali 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Búza Zsolt: Javaslom, ezekkel a módosításokkal elfogadni az önkormányzat 2011. 
évi költségvetési rendeletét. 

A képviselő–testület 6 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2011. (III. 02.) Ör. rendelete 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 
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Búza Zsolt: Az előző testületi ülésen elnapolásra került a Dél–alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítása, javaslom, 
döntsünk benne. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

46/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a Dél–alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodás módosítását a mellékelt előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja.  

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Dél–alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás  

(6720 Szeged Széchenyi tér 11.) 
4) Irattár (Iktatószám: 135/2/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a DAOP–3.1.2/A–11 
kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázattal kapcsolatosan. 

Jaksa Ferenc: Mennyi az önereje a pályázatnak? 

Búza Zsolt: 10 % vagy 15 %. 

Jaksa Ferenc: A költségvetésben a pályázat be van tervezve? 

Búza Zsolt: Igen. 

Mihályné Tóth Margit: Kell a kerékpárút, de a belterületi kerékpárútra nagyobb 
szükség van. 

Búza Zsolt: Külsős céget kellene megbízni a pályázat megírására. 

Harangozóné Pálnok Orsolya: Ha a bel– és külterületre pályázunk az önerő 27 
MFt. 

Boros János: Honnan teremtjük elő rá a pénzt? 

Jaksa Ferenc: Ilyen költségvetés mellett nem engedhetjük meg! 
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Búza Zsolt: A belterületre adjuk csak be a pályázatot? 

Jaksa Ferenc: Kül–és belterületi kerékpárútra szükség lenne. 

Dr. Lajkó Norbert: A költséghaszon elemzést egy külsős cég végzi, ha nem nyer a 
pályázat, nem kell fizetnünk érte. 

Búza Zsolt: A tervező 3 éve vár erre a pályázatra, de még nem fizettünk neki. 
Javaslom, készítsük elő a pályázatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

47/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a DAOP–3.1.2/A–11 kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című 
pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta: 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az új Széchenyi Terv keretében pályázatot 
kíván benyújtani kerékpárút létesítésére Bakson. 

A testület megbízza a polgármestert a pályázat előkészítésével. 

Határidő: 2011. július 28. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 

Búza Zsolt: A templom előtti közterület használatbavételi engedélyére 480. 000,–Ft 
+Áfa ki lett fizetve. A parkoló kialakítása kötelező volt a használatbavételi 
engedély megadásához. 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Sebők Jánosné és 
Kónya Jánosné baksi lakosok belterületi ingatlanuk ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásának megtárgyalására. 

Mihályné Tóth Margit: Mekkora területről van szó? 

Dr. Lajkó Norbert: Nem nagy terület, egy zártkert a Rózsa utcára néz. 

Búza Zsolt: Mennyibe kerülne az átíratás? 
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Dr. Lajkó Norbert: Ügyvédi költség a szerződés megírására kb. 50–60.000,–Ft. 

A képviselő–testület 1 igen 2 tartózkodás 4 nem szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 

48/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy Sebők Jánosné 6768 Baks, Petőfi S. u. 4. és 
Kónya Jánosné 6768 Baks, Fő u. 10. szám alatti lakosok által a 
tulajdonukat képező Baks, Ady E. u. 26. szám alatti, belterület 
181. hrsz–ú terület ingyenes önkormányzati tulajdonba adását 
elutasítja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Sebők Jánosné 6768 Baks, Petőfi S. u. 4. 
4) Kónya Jánosné 6768 Baks, Fő u. 10. 
5) Irattár (Iktatószám: 337/1/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Fülöp Norbert Baks, 
Vörösmarty u. 38. szám alatti lakos kaszáló használat iránti kérelmének 
elfogadására, melyben a Köztársaság utcai Sportpálya mögötti füves területet 
legeltetés céljára 30.000,–Ft/év bérleti díjért kívánja bérbe venni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

49/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Fülöp Norbert 
6768 Baks, Vörösmarty u. 38. szám alatt lakos kérelmének 
helyt ad, és részére a Baks, Köztársaság utcai Sportpálya 
mögötti füves területet legeltetés céljára 30.000,–Ft/év bérleti 
díjért bérbe adja. 

A képviselő–testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert a 
bérleti szerződés aláírására. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 



 17

2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
5) Csépe István műszaki főmunkatárs 
6) Fülöp Norbert Baks, Vörösmarty u. 38. 
7) Irattár (Iktatószám: 144/1/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Túri József Baks, 
Akácfa u. 20. szám alatti lakos kaszáló használat iránti kérelmének elfogadására, 
melyben az Akácfa u. 20–21–22–23. szám előtt lévő zöld területet kívánja kaszálni. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

50/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Túri József 
6768 Baks, Akácfa u. 20. szám alatti lakos kaszáló használat 
iránti kérelmének helyt ad, és az Akácfa u. 20–21–22–23. 
szám előtt lévő közterületi zöld felület, kaszálási jogát 
ingyenesen biztosítja. 

Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Csépe István műszaki főmunkatárs 
4) Túri József Baks, Akácfa u. 20. 
5) Irattár (Iktatószám: 79/1/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Török Jánosné 6768 
Baks, Petőfi S. u. 30. szám alatti lakos kaszáló használat iránti kérelemnek 
megtárgyalására. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

51/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Török 
Jánosné 6768 Baks, Petőfi S u. 30. szám alatti lakos 
kérelmének helyt ad, és az „hatöles út” mellett lévő 
önkormányzati tulajdonú terület kaszálási jogát ingyenesen 
biztosítja. 
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Határidő: 2011. december 31. 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Török Jánosné 6768 Baks, Petőfi S. u. 30. 
4) Csépe István műszaki főmunkatárs 
5) Irattár (Iktatószám: 157/1/2011.) 

Dr. Lajkó Norbert: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek Antal Sándor 6768 
Baks, Fő u. 101. szám alatti lakos bérlemény tartozásának megtárgyalására. A 
bérlőnek 2009. szeptember hónapig van rendezve a bérleti díja, azóta nem fizetett. 

Búza Zsolt: Javaslom elfogadásra, ha a bérlő 1 hónapon belül nem rendezi 
tartozását, mondjuk fel a bérleti szerződést. 

A Képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

52/2011. (III. 02.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete felszólítja 
Antal Sándor Baks, Fő u. 101. szám alatti lakost, hogy a bérleti 
szerződéséből fennálló tartozását a határozat kézbesítésétől 
számított 30 napon belül rendezze.  

Ennek elmaradása esetén a bérleti jogviszony megszüntetésre 
kerül. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Antal Sándor Baks, Fő u. 101. 
4) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
5) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
6) Irattár (Iktatószám: 870/1/2011.) 

Búza Zsolt: Munka és Tűzvédelmi tájékoztatót nyújtott be Zsemberiné Varga–
Dudás Eszter átadom a szót, ismertesse a képviselő–testülettel. 
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Zsemberiné Varga–Dudás Eszter: Az írásos tájékoztatót annyiban kívánom 
kiegészíteni, hogy az önkormányzat menekülési útvonala nem megfelelő. Az ajtók 
nem megfelelő irányba nyitódnak, mely egy ellenőrzéskor súlyos büntetés tárgya 
lesz. 

Mihályné Tóth Margit: Mi a teendőnk? Tudomásom szerint csak munkavédelemre 
van bizonyítványod, tűzvédelemre nincs. 

Zsemberiné Varga–Dudás Eszter: Nem jól tudja a Képviselő Asszony, mindkettőre 
van.  

Mihályné Tóth Margit: Az előző munkavédelmi felügyelő is ugyanennyi 
munkabérért végezte ezt a feladatot? 

Zsemberiné Varga–Dudás Eszter: Semmi nem volt ledokumentálva, csak a pénzt 
vette fel! 

Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
Boros János képviselő Jaksa Ferenc képviselő 
    jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
 
 


