
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. március 11. 
napján megtartott rendkívüli üléséről. 

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

Igazoltan távol: 

 Jaksa Ferenc  képviselő 

Meghívottak: 

 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 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

53/2011. (III. 11.) 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 Fátyolné 
Ménesi Ildikó és Mihályné Tóth Margit képviselők személyében. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

54/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Fátyolné 
Ménesi Ildikó és Mihályné Tóth Margit képviselőket 
jegyzőkönyv–hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
4) Mihályné Tóth Margit képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelet újratárgyalása. 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Baks Község Önkormányzat képviselő–testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 6/2009. (III. 25.) Ör. rendelet 29. § (3) bekezdés f) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján tartunk a mai napon testületi ülést a fenti 
napirend tárgyában. Képviselői indítványok is érkeztek rendkívüli képviselő–
testületi ülés megtartása iránt a helyi civil szervezetek támogatásának 
megtárgyalására, a polgármester szabadságolási tervének megtárgyalására, egyebek 
napirendi pontra. 4 képviselő kérelmezte, hogy a 2011. március 11–én 16 órára 
kitűzött rendkívüli testületi ülést a képviselők elfoglaltsága miatt 2011. március 17–
én 13 órakor tartsuk meg.  

Mihályné Tóth Margit: Két indítványt adtunk be, melyek tárgyalására halasztást 
kérünk a jövő hétre. A mai napon 14 órától Tavaszköszöntő ünnepségünk van a 
faluházban.  

Búza Zsolt: Szeretném, ha tárgyalnánk a Baks belterületi csapadék–és belvíz 
elvezetés II. ütem című projekt közbeszerzési eljárását. 

Mihályné Tóth Margit: Nincs a DAOP II. ütem a napirendi pontok között, 40 oldal 
az ajánlattétel, aminek áttekintése nem 2 perc.  

Búza Zsolt: Javaslom a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását. 

Mihályné Tóth Margit: Ha fontos a DAOP II. ütem elfogadása, akkor a többi 
napirendi pont tárgyalását halasszuk el.  

Dr. Lajkó Norbert: 2011. március 17–ig be kell küldenünk a költségvetést a 
Magyar Államkincstárnak.  
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Búza Zsolt: Javaslatot teszek a civil szervezetek támogatására, a polgármesteri 
hivatal köztisztviselői létszámának módosítására, a faluház átszervezésére. 

Mihályné Tóth Margit: Civil alapon próbáljuk a civileket támogatni. Ezt úgy 
gondolom, a képviselői tiszteletdíjakból, a vezetői pótlékokból, a létszámból és a 
vállalkozók felajánlásaikból valósítható meg.  

Dr. Lajkó Norbert: Mint már oly sokszor elmondtam, a képviselők tiszteletdíját 
rendelet állapítja meg. Amíg a rendelet hatályban van, addig a költségvetésben is 
tervezve van a tiszteletdíj. Ennek felvétele esetén minden képviselő maga dönti el, 
hogy milyen célra ajánlja fel. Ha a képviselő–testület hatályon kívül helyezi a 
tiszteletdíjról szóló rendeletet, úgy felszabadul a költségvetésben egy összeg, 
melyből civil alapot is létre lehet hozni.  

Mihályné Tóth Margit: Mindenkit nem lehet kötelezni a tiszteletdíj lemondására, 
mert nem támogathatja mindenki a civileket. Aki felveszi a tiszteletdíját, annyit tesz 
a civil alapba, amennyit szeretne.  

Dr. Lajkó Norbert: Döntsön a testület a civil alap létrehozásáról és tegyen hozzá 
költségvetési támogatást. 

Búza Zsolt: A tiszteletdíjak nettó összegét járulékos költségek is terhelik. A civil 
alapról és a tiszteletdíjakról is csak egységesen lehet határozni. Az lenne a legjobb 
ha csökkentenénk a tiszteletdíjak összegét. Javaslom, hogy a helyi civil 
szervezeteknek 2010–ben megállapított összeg 50 %–a legyen betervezve a civil 
alapba. 

Mihályné Tóth Margit: Nem rossz a javaslat. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: A Foci csapat, a Citerások nem tudják a lehetőséget. A 
Színtársulat és a Nyugdíjas Klub lemond róla.  

Mihályné Tóth Margit: A 2010–ben betervezett, vagy kifizetett összegre gondol a 
polgármester? Aki tavaly kétszer kapott támogatást, az–az idén ne kapjon. 

Búza Zsolt: Az önkormányzat anyagi nehézségei miatt olyan helyzetbe került, ha 
nem tudunk megtakarításra vonatkozó döntéseket hozni, akkor 2–3 hónapon belül 
csődbiztos felügyeli az önkormányzatot. Minek a terhére legyen beállítva a civil 
alap a költségvetésbe? 

Mihályné Tóth Margit: Nincs arról kimutatás, hogy az eddigi évekbe ki mennyit 
vett fel? 

Boros János: Egyetértek a tavalyi támogatás 50 %–ával, de a testület határozzon 
arról, hogy melyik civil szervezet mennyit kapjon. 
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Búza Zsolt: Mi alapján? 

Mihályné Tóth Margit: Beadott pályázat alapján. 

Búza Zsolt: Mi döntsük el a támogatást? Minden helyi civil szervezet, vagy csak a 
bejegyzett szervezetek részesüljenek támogatásban? 

Dr. Lajkó Norbert: 3 bejegyzett civil szervezet működik a településen. 

Búza Zsolt: A hitelkeret terhére semmiképpen nem javaslom a civil alap 
létrehozását.  

Dr. Lajkó Norbert: A 2011. március 2. napján elfogadott költségvetésben sem 
biztosította a létszámot a testület a Polgármesteri Hivatal feladataihoz. Bár a 
munkáltatói jogokat én gyakorlom a Hivatal köztisztviselői felett és a szakmai 
munkáért is én tartozok felelősséggel. Átmeneti időszakra kértem a hivatalai 
létszámkeret megemelését. 

Boros János: Nem szeretnénk, hogy a dolgozók rosszul járjanak. Városokban 12 fő 
köztisztviselő dolgozik a hivatalokban, akkor Bakson miért kell ekkora létszám. 

Dr. Lajkó Norbert: Szeretném tudni, melyik városi polgármesteri hivatalban 
dolgozik 12 köztisztviselő, mert a környezetünkben lévő városokban egy–egy 
osztály szerveződik 12 fő köztisztviselővel, nem hogy egy egész hivatal ügymenete 
biztosítva legyen ennyi létszámmal. Például Kisteleken és Mórahalmon külön 
pályázatíró csapat dolgozik az önkormányzatai fejlesztéseken. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, maradjon az a létszám, amit elfogadtunk. 

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

55/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának képviselő–testülete az 
önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 
módosítására irányuló javaslatot elutasítja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Tárgyaljuk–e a Faluház átszervezését? 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom a DAOP II. ütemet tárgyaljuk. 
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Búza Zsolt: Nem tudunk dűlőre jutni ezzel a szavazati aránnyal. 

II. Napirendi pont: 

A polgármester szabadságolási tervének megtárgyalása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Szeretném körbeadni a szabadságolási ütemtervemet, nézzék át, és 
tegyék fel kérdéseiket. 

Mihályné Tóth Margit: Nem kell körbeadni, mond el. 

Búza Zsolt: Mit mondjak el, le van írva! 

Mihályné Tóth Margit: Kell a Képviselőtestületnek ebben dönteni? 

Dr. Lajkó Norbert: Igen, a Polgármester Úrnak a képviselő–testület a munkáltatója, 
dátumok vannak a szabadságolási tervben.  

Mihályné Tóth Margit: Semmi probléma nincs a tartalmával, csak most adtátok ide 
át se néztük.  

Búza Zsolt: Javaslom, a következő testületi ülésen tárgyaljuk. 

III. Napirendi pont: 

Egyebek 

Búza Zsolt: A DAOP I. ütem végelszámolásához szükséges a deponálási 
jegyzőkönyv. A kivitelező által bérelt területre vonatkozó szerződés január 31–én 
lejárt, azonban szükséges s bérleti szerződés meghosszabbítása, hogy a 
végelszámolást be tudjuk nyújtani.  

Mihályné Tóth Margit: Már nem ezen a néven fut a kivitelező. 

Boros János: A Mikrokonstrukt Kft–vel kötöttünk szerződést, soha nem látjuk a 
bérleti díjat. 

Búza Zsolt: Ha nem hosszabbítjuk meg a bérleti szerződést, akkor nem tudjuk 
benyújtani a végelszámolást, nem tudjuk lehívni a támogatást, és a hitelt sem 
tudjuk visszafizetni.  

Mihályné Tóth Margit: Január 31–ig tudomásom szerint nem folyt be a 3 MFt.  

Dr. Lajkó Norbert: A szerződés megszűnését követően bírósági úton 
érvényesíthetjük a követelést. 

Mihályné Tóth Margit: Szó sem volt a pályázat kapcsán még bérleti szerződésről. 
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Boros János: A vállalkozó tette ezt a gesztust, hogy 3 MFt–ot felajánl. A törmelék 
eltakarítása háromszor ennyibe kerülne. Csak húzza az időt, majd itt marad a 
nyakunkon, és nekünk kell eltakarítani. 

Búza Zsolt: Javaslom június 30–ig meghosszabbítani a szerződést. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

56/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy határozott, 
hogy a 32/2010. (II. 22.) Kt. számú határozat alapján a STARK 
BAU Kft–vel megkötött bérleti szerződést módosítja, és a 
szerződést 2011. június 30 napjáig meghosszabbítja. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Búza Zsolt polgármester, és Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek 
4) STARK BAU Kft. 6134 Kömpöc, Sivány dűlő 63. 
5) Irattár (Iktatószám: 380/2011) 

Búza Zsolt: A belterületi csapadék– és belvíz elvezetés II, üteméhez kapcsolódó 
ajánlattételi felhívást 2011. március 16–ig ki kell küldeni.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

57/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a Baks Belterület csapadék–és belvíz elvezetés II. ütem című 
projekt kivitelezői közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
előterjesztést, és úgy határozott, hogy a DAOP–5.2.1/A–09–
2009–004 „Baks település belterületi csapadék– és 
belvízelvezetés II ütem” kivitelezői feladataira ajánlatot kér: 

1) Gázépszerker Kft. (6760 Kistelek, Ede u. 6.) 

2) Közüzemi Szolgáltató Kft. (6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.) 

3) Tiszaszolg Kft. (6726 Szeged, Bélkert u. 43.) 

Határidő: azonnali 
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Felelős: polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek 
4) Irattár (Iktatószám: 380/2011) 

Búza Zsolt: A Műszaki ellenőri feladatokra az Olimp Kft. nem felel meg. 

Mihályné Tóth Margit: Újra meg kellett volna hirdetni a műszaki ellenőri 
feladatokra a pályázatot, és ha lenne baksi, akkor részt vehetne. 

Dr. Lajkó Norbert: Hangsúlyozandó, hogy nem nyílt eljárásról van szó, hanem 
egyszerűsített közbeszerzési eljárásról, melynek keretében 3 ajánlattevőnek köteles 
egyidejűleg megküldeni az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást. A képviselő–
testületnek jogában áll eldönteni, hogy kitől kér ajánlatot. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, a HOLC Híd Kft–től is kérjünk ajánlatot 
műszaki ellenőri feladatokra. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

58/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a DAOP–5.2.1/A–09–2009–004 „ Baks település belterületi 
csapadék– és belvízelvezetés II ütem” című pályázatához 
kapcsolódó beszerzésekkel kapcsolatos előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  

1) Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete 
változatlan tartalommal elfogadja a DAOP–5.2.1/A–09–
2009–004 „Baks település belterületi csapadék- és 
belvízelvezetés II ütem” című pályázatához a 
kivitelezéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívást. 

2) Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete „Baks 
település belterületi csapadék- és belvízelvezetés II ütem” 
c pályázatához kapcsolódóan műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésére az alábbi műszaki ellenőröket 
kívánja felkérni: 

� Körös-Road Mérnöki Tervezői, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 5650 Mezőberény, Petőfi Sándor u. 5. I/7 
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� Gigantik Plusz Kft. 6760 Kistelek, Kossuth u. 26. 

� SZ & ZS Bt. 5231 Fegyvernek, Móricz Zsigmond u. 15/A 

� Holc Híd Kft. 6768 Baks, Ady E. u. 52. 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek 
4) Irattár (Iktatószám: 380/2011) 

Búza Zsolt: Javaslom, a kivitelezői ajánlatételi dokumentációt a mellékelt az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

59/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, a DAOP–5.2.1/A–09–2009–004 „Baks település 
belterületi csapadék– és belvízelvezetés II ütem” című 
pályázatához kapcsolódó kivitelezési ajánlattételi 
dokumentációt a mellékelt tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnali 

Felelős: polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek 
4) Irattár (Iktatószám: 380/2011) 

Dr. Lajkó Norbert: Tájékoztatom a Tisztelt képviselő–testületet, hogy Antal Dóra 
és Kósa Tibor 2011. március 31. napjával a szociális bérlakásra vonatkozó bérleti 
szerződést felmondta, javaslom az új pályázati kiírás megjelenését. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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60/2011. (III. 11.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete pályázatot ír 
ki az önkormányzatai tulajdonú szociális bérlakás bérleti 
jogának elnyerésére. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Erről értesítést kapnak: 

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

Dr. Lajkó Norbert: Javaslom a képviselő–testületnek, hogy eleget téve a KEOP 
7.2.1 szennyvízelvezetés és tisztítás című projektben vállalt kötelezettségünkre, 
hozzon létre Környezetvédelmi Alapot az önkormányzat környezet és 
természetvédelmi feladatai hatékony ellátására. Kérem, a mellékelt rendelet 
tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testületének  
3/2011. (III. 11.)Ör. rendelete 

a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

(A rendelet elfogadott szövegét lásd a melléklet szerint) 

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

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 


