
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. március 30. 
napján megtartott 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: 
 Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, külön köszönti Dr. 
Somodi Lilla Kistelek Város jegyzőjét, Sánta Ferenc Csengele Község 
polgármesterét és Dr. Tóth Tibor jegyzőt. 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? 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom napirendi pontként tárgyalni a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet, és Dr. Lajkó Norbert 
jegyző úr felmentésének megtárgyalását. 

Búza Zsolt: Írásos előterjesztés nem érkezett a napirendi pontok tárgyalására, ezért 
nem javaslom elfogadásra. 

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

69/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a 
meghívóban rögzített napi pontokat az alábbi módosítással 
tárgyalási alapul elfogadja. 

VII. napirendi pont:  

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2011. január 11. 
ellenőrzési jegyzőkönyve 
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Ea: Mihályné Tóth Margit Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
elnöke 

VIII. napirendi pont: 

Dr. Lajkó Norbert jegyző felmentése 
Ea.: Mihályné Tóth Margit képviselő 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Jaksa 
Ferenc és Mihályné Tóth Margit képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

70/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Jaksa 
Ferenc és Mihályné Tóth Margit képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Jaksa Ferenc képviselő 
4) Mihályné Tóth Margit képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Az önkormányzat személyi állománya 12 főre lett csökkentve az 
önkormányzat 2011. évi költségvetésében, mert a képviselő–testület nem fogadta el 
az átmeneti időszakra betervezett 13 főt. Nem tartom ezt a döntést 
megalapozottnak. Egy köztisztviselőtől meg kell válnunk, ezért 2 hónap 
végkielégítést kell fizetnünk. 
Döntöttünk a kerékpárút megvalósítására vonatkozó pályázat elkészítéséről. 
A Mária telep szilárd útburkolattal való ellátása I. ütemében elkészül a Dózsa 
György utca, Szegfű utca, Hóvirág és Árpád utca, ahol nem valósul meg útépítés, 
majd a következő ütemben tervezi a képviselő–testület. 
Kistérségi szinten sikeres pályázattal büszkélkedhetünk az Általános Iskolára és 
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Napközi Otthonos Óvodára. A nyert pályázatban sikeresen lezajlott a közbeszerzési 
eljárás, aláírásra került a kivitelezői szerződés. 61 MFt–os beruházás 95 %–os 
támogatás mellett valósul meg, melyhez az önerő 3 MFt. Már a nyílászáró cserével 
is megtakarítást eredményezünk, a tornaterem leválasztásra kerül a meglévő fűtési 
rendszerről. 
Döntött a képviselő–testület az önkormányzati tulajdonú külterületi szántók 
eladásáról, melyből Kistelek felé fizetjük a hátralékunkat. 
Pál József egyéni vállalkozó keresett fel bennünket egy fafeldolgozó üzem 
létrehozásával kapcsolatosan, ahol 25 személy munkahelyét biztosítaná, mindehhez 
1ha területre lenne szüksége. 
Munkáltatói jogomnál fogva szeretném ismertetni Dr. Lajkó Norbert jegyző 
minősítését a ktv. szerint. 

Tekintettel a nagy számú érdeklődőre, javaslom parlamentáris formában biztosítsuk 
a hozzászólás és véleménynyilvánítás adott napirend kapcsán az állampolgároknak. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

71/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy a jelenlévő állampolgárok részére adott 
napirendi pont tárgyalása során biztosítja a hozzászólás, 
véleménynyilvánítás, kérdezés jogát. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Jaksa Ferenc: Szeretném a Polgármester Úr beszámolóját azzal kiegészíteni, hogy 
éves szinten egy felsőfokú munkabére 3–4 MFt–ba kerül, átcsoportosítással 
megoldható 12 fővel is a Polgármesteri Hivatal feladatellátása. Kistelek felé 10 
MFt–tal tartozunk. Ezért döntött így a képviselő–testület. 

Mihályné Tóth Margit: A Polgármester Úr azt nem mondja el, hogy tegnapi nap 
folyamán a hitelszerződésünk meghosszabbításáról döntöttünk, ez is befolyásolja a 
véglegesített köztisztviselő felvételét. A földeladásból származó bevétel hova lesz 
felhasználva? Bérleti szerződésből 3 MFt kintlévőségünk van, miért lett a szerződés 
meghosszabbítva? A ROBA Millenium Kft. 6 MFt kintlévőségünkkel mi van? A 
Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott a Gondozási központban, úgy tudjuk több 
millióra lett büntetve az intézmény. 

Búza Zsolt: A jelenlévők közül sokan azon a testületi ülésen is jelen voltak, amikor 
döntöttünk a beruházási és működési hitelünkről, mely egyhangúlag lett 
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megszavazva. A Stark Bau Kft–vel kötött bérleti szerződést az önkormányzat, 
melyet a DAOP I. ütem lehívásához kellett meghosszabbítanunk. A ROBA 
Milleniummal kapcsolatosan az utolsó tájékoztatásom óta sem előrelépés, sem 
hátralépés nem történt. 

Dr. Lajkó Norbert: A Gondozási Központban történt ellenőrzésről még nem 
kaptunk jogerős határozatot, nem tudom a Képviselő Asszony, kitől tudhatja az 
információkat. Az akkori vezető mulasztása miatt merültek fel a hiányosságok. 

Mihályné Tóth Margit: A múltkori testületi ülésen rákérdeztünk, és még akkor sem 
tudtatok róla semmit. 

Dr. Lajkó Norbert: Miből számolta ki Jaksa Ferenc képviselő úr a 3–4 MFt–os 
többletkiadást a felsőfokú köztisztviselő foglalkoztatása kapcsán? Novemberben 
még szabadságát töltötte a gyesről visszajövő kolleganő, nem a létszámról kell a 
képviselő–testületnek döntenie, hanem a Polgármesteri Hivatal feladatainak 
ellátásáról. 26 nap köztisztviselői munkabérről van szó! 2 hónap felmentési idő és a 
végkielégítés mindenkinek jár, bárki is lesz elküldve. Június 26–án 40 éves 
munkaviszony után egy kolleganő nyugdíjba megy, átmeneti időszakra lett volna 
megoldva a 13 fős létszám. Egy pályázat sem szenvedhet a végrehajtás terén 
mulasztást a hivatal részéről. 

Fályolné Ménesi Ildikó: A köztisztviselők túlórájára 1,5 MFt lett betervezve. A 
nagy pályázatokat külsős pályázatíró végzi. 

Búza Zsolt: Vádolva lettünk, hogy a Polgármesteri Hivatalban pazarlás folyik. 
Túlóráért eddig egy fillért sem kaptak a köztisztviselők, de lemondtak volna erről 
is, csak senki ne legyen elküldve. 

Jaksa Ferenc: Nem szeretem a demagógiát, a lakosság érdekeit képviselem és 
mindig a falu érdekeit nézem! Csak képviselői döntéssel lehetett volna 
köztisztviselői létszámot emelni. 

Dr. Lakó Norbert: 26 munkanapra 1 fő köztisztviselő béréről van szó, mindezek 
ellenére a munka megy, a döntéseket így kellene meghozni. 

Búza Zsolt: Mi nem a létszámhoz keresünk feladatot, hanem a feladathoz 
munkaerőt. Vannak kötelező és nem kötelező feladatok. Költségtakarékosságra 
vonatkozó 4 és 6 órás munkaidő beosztási javaslataimat a testület elutasította. 

Kérem a beszámolóm elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

72/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 
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Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a lejárt 
határidejű határozatokról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről és eseményekről szóló beszámolót 
jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 

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

II. Napirendi Pont: 

Beszámoló a 2010. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól és a zárszámadási 
rendelet megalkotása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, kérem az 
Elnök Asszonyt mondja el tapasztalatát. 

Mihályné Tóth Margit: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem javasolja 
elfogadásra a 2010. évi költségvetési gazdálkodás tapasztalatairól szóló beszámolót 
és a zárszámadási rendeletet. 

Búza Zsolt: Indokolást szeretnék, hogy miért nem javasolja elfogadásra? 

Mihályné Tóth Margit: Az átcsoportosításoknál olyan számok szerepelnek, melyre 
a testület nem adott felhatalmazást, és a létszámkeretnél nem történt módosítás. 

Boriné Dóka Erika: Eddigi években mindig elfogadták, és akkor is az előzőévet 
kellett értékelni. 

Dr. Lajkó Norbert: A kormányhivatallal egyeztettem, és jól lett elkészítve a 
beszámoló. A létszámkeret nem a 2010. évi beszámolóban fog megjelenni. 

Búza Zsolt: Javaslom, fogadjuk el az előirányzat módosítását. 

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

73/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetésének IV. negyedéves 
előirányzat módosítását valamint a zárszámadási rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést elutasítja. 

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

III. Napirendi Pont: 

Belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadása 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Az írásos előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

74/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
belső ellenőrzési összefoglaló jelentés elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) ALÜR Bt. Juhász Lejla belső ellenőr  

(6763 Szatymaz, Kossuth u.79/b ) 
5) Irattár (Iktatószám: 443/1/2011.) 

IV. Napirendi Pont: 

Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Ea: Búza Zsolt polgármester  

Búza Zsolt: Az írásos előterjesztést nem kívánom kiegészíteni, a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja. 

Mihályné Tóth Margit: Van–e rá lehetőség, hogy a polgármester helyett a 
képviselő–testület döntsön, a közbeszerzési értékhatásokat el nem érő 
beszerzésekben? 

Dr. Lajkó Norbert: Igen van. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

75/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 
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Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és Baks Község 
Önkormányzatának 2011. évre vonatkozó Közbeszerzési tervét 
elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

76/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és Baks Község 
Önkormányzatának 2011 évre vonatkozó Közbeszerzési 
Szabályzat az alábbi módosítással elfogadja: 

XIX. fejezet a Közbeszerzési értékhatárokat el nem érő 
beszerzésekre vonatkozó előírások (5) bekezdése értelmében a 
3 MFt értékhatárt el nem érő beszerzésekről a képviselő–
testület dönt. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) dr. Barcsi Judit pályázatíró 

V. Napirendi Pont: 

Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2010. évi munkájáról 
Ea.: Fátyolné Ménesi Ildikó elnök 

Fátyolné Ménesi Ildikó: A Szociális és Egészségügyi Bizottság a legtöbbet ülésező 
bizottság. A bizottság négy dologban dönthet, a többi jegyzői hatáskörben van. A 
tavalyi évben 424 határozatot hoztunk, a képviselő testülethez 4 fellebbezés 
érkezett, melyből 3 helybenhagyta a bizottság döntését, 1esetben megváltoztatta a 
bírósághoz nem érkezett fellebbezés. Kérem az írásos beszámoló elfogadását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

77/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Szociális és 
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Egészségügyi Bizottság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Fátyolné Ménesi Ildikó SzEB elnök 

VI. Napirendi Pont: 

Beszámoló a Gondozási Központ 2010. évi tevékenységéről 
Ea.: Kovács Krisztián intézmény–vezető 

Kovács Krisztián: Jelenleg 172 fő ellátottat látunk el, igen nagy feladat. Sajnos a 
létszámnormát nem tudjuk tartani. 

Mihályné Tóth Margit: Javaslom az étkezés kihordási idejét módosítani, vagy 
átszervezéssel, vagy egy gépjármű beszerzéssel. 

Búza Zsolt: A pénzforrását is meg tudja mondani a képviselő asszony? 

Dr. Lajkó Norbert: 1 fő intézményvezető és 2 fő szakképzett alkalmazott 
szükséges, melyhez nem biztosította képviselő–testület a költségvetési fedezetet. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

78/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Gondozási 
Központ 2010. évi tevékenységéről szóló intézményvezetői 
beszámolót elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Kovács Krisztián Gondozási Központ vezető 

VII. Napirendi Pont: 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Szociális feladatainak ellátásáról 
Ea.: Dr. Lajkó Norbert jegyző 

Dr. Lajkó Norbert: A közel ezer első fokú határozat született I. fokú hatósági 
jogkörben, melyek közül valamennyi megállta a helyét II. fokon is. Véleményem 
szerint ez a kolleganők, és jómagam munkáját minősíti. Az írásos beszámolót 
egyebekkel kiegészíteni nem kívánom, kérem annak elfogadását. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

79/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta 
a Polgármesteri Hivatal Szociális feladatainak ellátásáról szóló 
2010. évi beszámolót, és azt jóváhagyólag elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Kócsó Mihályné szoc. ea. 
4) Irattár  

VIII. Napirendi Pont: 

Előterjesztések 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, TKIKI Baksi Általános 
Iskola és a TKIKI Napsugár Napközi Otthonos Óvoda működési költségeinek 
csökkentésére irányuló előterjesztés megtárgyalására. Jelentős összeggel tartozik az 
önkormányzat Kisteleknek e két intézmény működési költségeiből. Az egyeztetések 
eredményeként mintegy 4,3 MFt–tal csökkenthető a két intézmény költségvetése. A 
megszorítás nem veszélyezteti a két intézmény működését. A Pénzügyi és Ügyrendi 
Bizottság az előterjesztést elfogadta. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

80/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete megtárgyalta a 
TKIKI Baksi Általános Iskola és a TKIKI Napsugár Napközi 
Otthonos Óvoda 2011. évi működési költségeinek 
csökkentésére irányuló előterjesztést, és azt jóváhagyólag 
elfogadja. 

Felhatalmazza a Társulási Tanács elnökét az intézmények 2011. 
évi költségvetésének módosítására.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 

Erről értesítést kapnak: 

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



 10

3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. és általa az érintettek 
4) Irattár 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, Lépné Soós Anita képviselő 
alpolgármesterré történő megválasztására. Immár 6. alkalommal próbálunk 
önkormányzatunknak alpolgármestert választani. Megkérdezi Lépné Soós Anitát, 
vállalja–e a jelölést, hozzájárul–e a nyilvános tárgyaláshoz? 

Lépné Soós Anita: Igen, utoljára vállalom, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz. 
Bejelentem a személyemmel szembeni kizárási okot. 

Búza Zsolt: Tudomásul vettem. A szavazás törvényes lebonyolításához szükséges 
bizottság tagjainak javaslom, Dr. Orosz Éva, Mihályné Tóth Margit és Fátyolné 
Ménesi Ildikó képviselőket megválasztani.  

Dr. Orosz Éva: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget 
bejelentem, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

Mihályné Tóth Margit: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget 
bejelentem, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

Fátyolné Ménesi Ildikó: Vállalom a bizottsági tagságot, a személyes érintettséget 
bejelentem, hozzájárulok a nyilvános tárgyaláshoz.  

A képviselő–testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot 
hozta: 

81/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester választás lebonyolítása és 
az Ideiglenes Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
megválasztása során a döntéshozatalban való részvételt 
biztosítja, Lépné Soós Anita, Dr. Orosz Éva, Mihályné Tóth 
Margit és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselők részére. 

Erről értesítést kapnak: 

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

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

82/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
alpolgármester választás lebonyolítására Ideiglenes 
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Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá az 
alábbi személyeket választja meg: 

� Dr. Orosz Éva elnök 
� Mihályné Tóth Margit tag  
� Fátyolné Ménesi Ildikó tag 

Erről értesítést kapnak: 

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

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

83/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita képviselő alpolgármesternek történő megválasztását, 
elutasította. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita képviselő 

Boros János: Az alpolgármesteri státuszra egy személyt nem kérdeztél meg, 
Mihályné Tóth Margitot. 

Búza Zsolt: Eddig voltam kompromisszum–kész, kizárólag a polgármester 
javaslatára lehet alpolgármestert választani. 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, a Tiszta Víz 
Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás részletes megvalósítási tanulmány 
elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

84/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

A Képviselő–testület jóváhagyja a Tiszta Víz Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás KEOP–1.3.0 kódszámú 
pályázathoz benyújtandó Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányát. 
Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a 
Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elfogadására. 
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Felelős: Búza Zsolt polgármester 
Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 88. Csúri Zsuzsanna) 
4) Irattár (Iktatószám: 463/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, a Tiszta Víz 
Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás pályázatának benyújtására, és a 
Baksra vonatkozó önerő elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

85/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

a Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Környezet és Energia Operatív Program keretében 
ivóvízminőség-javítás KEOP-1.3.0 kódszámú pályázat 
benyújtására és a beruházás finanszírozására: 

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Tiszta Víz 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás pályázatot 
nyújtson be a Környezet és Energia Operatív Program keretében 
ivóvízminőség-javítás, KEOP-1.3.0 kódszámú pályázati 
konstrukció második fordulójára nettó 2.348.723.517,- Ft 
beruházási összeggel. (Támogatási hányad: 83,3%) 

Felhatalmazza a társulási tanácsba delegált személyt a szükséges 
döntés meghozatalára. 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy a társulási 
megállapodásban rögzített mértékben a támogatási kérelem 
pénzügyi finanszírozásához szükséges 391.967.669,- Ft 
önrészből, amely tartalmazza az EU Önerő Alap támogatást is, a 
rá eső összeget biztosítja az alábbi táblázat szerint. (Önrész: 
16,7%) 

Település 
Önrész hitel nélkül (Ft) 

Önrész összesen Önerő tám. Saját forrás 
Szatymaz 47.766.088,- Ft 28.659.653,- Ft 19.106.435,- Ft 
Baks 31.219.838,- Ft 18.731.903,- Ft 12.487.935,-Ft 
Balástya 56.531.122,- Ft 32.640.655,- Ft 23.890.467,-Ft 
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Dóc 33.137.826,- Ft 19.332.592,- Ft 13.805.234,- Ft 
Ópusztaszer 64.110.594,- Ft 36.956.814,-Ft 27.153.780,- Ft 
Pusztaszer 34.126.324,- Ft 20.072.015,- Ft 14.054.309,- Ft 
Balotaszállás 23.706.394,- Ft 14.223.836,- Ft 9.482.558,- Ft 
Zsana 21.208.116,- Ft 12.724.870,- Ft 8.483.246,- Ft 
Szank 30.284.344,- Ft 18.170.606,- Ft 12.113.738,- Ft 
Csólyospálos 29.036.486,- Ft 17.421.892,- Ft 11.614.594,- Ft 
Kömpöc 20.840.537,- Ft 12.504.322,- Ft 8.336.215,- Ft 
Összesen 391.967.69,- Ft 231.439.158,-Ft 160.528.511,-Ft 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Tiszta Víz Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 88. Csúri Zsuzsanna) 
4) Irattár (Iktatószám: 463/2011.) 

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, a Tiszta Víz 
Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodása 
módosításának elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

86/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete elfogadja a 
Tiszta Víz Ivóvízminőség–javító Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását az előterjesztés 
mellékletében foglalt tartalommal. 

Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Határidő: folyamatos 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Tiszta Víz Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 

(6760 Kistelek, Kossuth u. 88. Csúri Zsuzsanna) 
4) Irattár (Iktatószám: 463/2011.) 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, az önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának elfogadására. A pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, de nem tudta áttekinti a bizottság, ezért javasolták 
annak elnapolását. 

Javaslom elnapolni a következő soros ülésre az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzat megtárgyalását. 

A képviselő–testület 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

87/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
megtárgyalását 2011. június 29. soros testületi ülésére 
elnapolja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek, a Kistérségi belső ellenőri 
feladatok ellátására vonatkozó megállapodás tervezet elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

88/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a Kistérségi 
belső ellenőri feladatok ellátására ALÜR BT.–vel megkötendő 
megállapodás tervezetet jóváhagyja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boiné Dóka Erik gazd. csop. vez. és általa az érintettel 
4) Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása  

(6760 Kistelek, Árpád u-. 1–3. Gombosné Nagy Katalin) 
5) Irattár 

Búza Zsolt: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke javaslatára került felvételre a 
mai ülés napirendjei közé a bizottság 2011. január 10–11. napjain készült pénzügyi 
ellenőrzésének megtárgyalása. Javaslom a következő soros testületi ülésre 
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elnapolni a jegyzőkönyv megállapításának megtárgyalását, mert a szükséges 
dokumentumok jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. 

Mihályné Tóth Margit: Miért tiltakozik ennyire a polgármester? Ezt már 8 nappal 
ezelőtt is kértük tárgyalni. Csak az első pontját kérjük megtárgyalni, mert a többire 
nem állnak rendelkezésre a dokumentumok.  

Búza Zsolt: A szabályzatok a hivatalban rendelkezésre állnak, ugyanott a számlák 
és a szükséges szerződések is megtekinthetők. 

Mihályné Tóth Margit: Kérem, hallgassák meg akkor az én tájékoztatómat. 

Búza Zsolt: Egyenlőre még én vezetem a képviselő–testületi ülést! 

Dr. Lajkó Norbert: A képviselők által március 17–én előterjesztett beadvány formai 
hibás, melyre írásban megkapják a választ.  

Jaksa Ferenc: A képviselő asszony csak ismertetni szeretné a Pénzügyi és 
Ügyrendi Bizottság által végzett ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet. 

Búza Zsolt: Objektíven nem vizsgálható, mert egyoldalú alaptalan megállapításokat 
tartalmaz, melynek ellenkezőjét sem számlával, sem másfajta okirattal jelenleg nem 
tudjuk bizonyítani. Ezek a dokumentumok, számlák a hivatalban állnak 
rendelkezésre. 

IX. Napirendi Pont: 

Dr. Lajkó Norbert jegyző felmentése 
Ea.: Mihályné Tóth Margit képviselő 

Mihályné Tóth Margit: Előterjesztést tesz Dr. Lajkó Norbert jegyző indokolás 
nélküli felmentésének megtárgyalására. 

Búza Zsolt: Megkérdezi Dr. Lajkó Norbert jegyzőt, kéri– e személyi ügyének zárt 
testületi ülésen történő tárgyalását? 

Dr. Lajkó Norbert: Nem kérek zárt ülés, ragaszkodom a nyílt testületi üléshez. 

Jaksa Ferenc: Ez így törvénytelen, mert a testület dönti el, hogy zárt ülés legyen–
e! 

Dr. Lajkó Norbert: Sajnos a Képviselő Úr ezt rosszul tudja, mert személyi ügyben 
csak akkor lehet zárt ülést tartani, ha az érintett személy a nyilvános tárgyalásba 
nem egyezik bele. 

Mihályné Tóth Margit: Felolvassa a jegyző felmentésére vonatkozó képviselői 
beadványt. 
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Búza Zsolt: Szeretném megkérdezni a jegyző felmentését kezdeményező 4 
képviselőtől, meddig akarnak még elmenni? Úgy gondolják, Önöket erre 
hatalmazták fel a baksi polgárok? 

Kovács Gábor: Szeretné a falu megtudni, hogy miért kell indokolás nélkül 
elküldeni a jegyzőt. A falu nem ért egyet a 4 képviselő javaslatával, amit 325 fő 
írásban ki is nyilvánított. Ha nem most lenne a testületi ülés, ez a szám akár az 
ezret is elérné. 

Búza Zsolt: Fültanúja voltam annak a telefonbeszélgetésnek, melyet a Jegyző Úr és 
Jaksa képviselő úr folytatott. A beszélgetés lényege az volt, amennyiben nem 
hívunk össze rendkívüli ülést az általuk már akkor kezdeményezett személyi ügy 
tárgyalására, akkor majd a korelnök összehívja a testületet. Fel vagyok háborodva, 
hogy egy formai hibás képviselői beadvánnyal, korelnök által összehívva 
akarnának úgy testületi ülést tartani, hogy személyem akadályoztatva nincs. 
Minden szakmai alapot nélkülöz a 4 képviselő előterjesztése. Sajnos, van akiknek 
nagyon fáj, hogy a polgármester és a jegyző jól együtt tud dolgozni. 

Dr. Lajkó Norbert: Úgy gondolom, a településen töltött 6 év után elvárhatom, hogy 
azok a képviselők, akik akkor kineveztek, és most felmenteni szándékoznak, egy 
mondattal indokolják meg felmentésemet. 

Boros János: Mivel indokolás nélküli a felmentés ezért nem szeretném indokolni. 

Búza Zsolt: Javaslom, hogy az SZMSZ szerint szavazzon a képviselő testület arról, 
hogy elfogadja–e Boros János képviselő úr válaszát. 

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

89/2011. (III. 30.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Boros János 
képviselő a jegyző indokolás nélküli felmentésére vonatkozó 
válaszát elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

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

Jaksa Ferenc: Nem kívánok indokolni. 

Fátyolné Ménesi Ildikó: Nem kívánom indokolni a jegyző felmentését. 

Mihályné Tóth Margit: Nem kívánom indokolni. 
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Búza Zsolt: 2005–ben lett kinevezve a jegyző, akkor Boros János Jaksa Ferenc, 
Fátyolné Ménesi Ildikó, és személyem is támogatta. Mi változhatott azóta? 

Dr. Orosz Éva: Sem szakmai, sem emberi ok nincs, ami miatt indokolás nélkül 
kellene felmenteni. Ragaszkodnék, hogy indokolják meg képviselőtársaim a 
felmentést. Azért, mert a törvény lehetőséget ad az indokolás nélküli felmentésre, 
nem értek vele egyet. Ha a faluval szemben meghozzák ezt a döntést, vállalják 
annak a következményét is.  

Kovács Gábor: Én kezdeményeztem az aláírásgyűjtést a jegyző mellett. Úgy látom, 
ez az ügy is csak a személyeskedésről, marakodásról szól. A képviselők azért lettek 
megválasztva, hogy a falu érdekeit tartsák szem előtt. Ez nem a falu érdeke. 

Dobos Péter: El kellene már végre fogadni, hogy törvényesen megválasztott 
polgármestere van a településnek, akit Búza Zsoltnak hívnak. Remélem, nem az 
van a háttérben, hogy a volt polgármester végkielégítésének 98%–át vissza kell 
fizetni egy hatályos jogszabály alapján. 

Gémes Ferenc: Az utóbbi időben jó néhány testületi ülésen részt vettem. A 4 
képviselő részéről mindig csak a nem, a nem hangzik el. Szinte minden 
polgármesteri javaslatot leszavaznak. Sajnálatos, hogy Mihályné Tóth Margit, mint 
a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke nem tudja értelmezni a költségvetési 
számokat. Minden ülésen el kell magyarázni azokat a korábbi döntéseket, 
amelyekre már nem emlékszik a képviselő.  

Dr. Somodi Lilla: Mint a Kistérség központjának szakmai vezetője tájékoztatom a 
jelenlévőket, hogy kérdéses számomra miből fizetik ki a jegyző úr felmentését, 
mert a Kistérség felé is többhavi tartozása van az önkormányzatnak.  

Búza Zsolt: Erre a választ csak a 4 képviselő tudja, mert a 2011. évi 
költségvetésben erre nincs fedezet. Ugyancsak nincs fedezet a Faluház 8 MFt éves 
fenntartására, vagy esetleg Fátyolné szavazata megér 32 MFt–ot egy választási 
ciklusban? 

Boros János: Sok minden másként alakult volna, ha a faluban nem ez a 
közhangulat van.  

Sebők József: A Képviselő Úr megint nem a Jegyző úr felmentésével foglalkozik, 
én inkább arra keresném a lehetőséget, hogy hogyan lehet a 4 képviselőt leváltani. 

Paragi Dezsőné: Ha a jegyző 4 éve megfelelt, akkor szeretnénk az indokot hallani, 
hogy miért nem felel meg? Csak a veszekedés megy a testületben, és ennek mi 
isszuk meg a levét. 

Kósa István: Mi választottunk meg benneteket, aki nem tud együtt dolgozni a 
másikkal, az mondjon le. 
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Mihályné Tóth Margit: Kinek a kezén megy át a falu pénze? 2010–ben a 
közvagyon elherdálása történt.  

Búza Zsolt: Úgy látom, sokkal fontosabb dolgokon csak átsiklunk, mint például a 
Faluház fenntartása. Úgy tűnik, mintha a Faluház irányítaná a teljes 
Önkormányzatot! 

Herpai Mihály: Felháborító, hogy a helyi közélet idáig jutott el a 4 képviselő miatt. 
Tudjuk, hogy más ok van a jegyző felmentése mögött. A régi jegyző és a jelenlegi 
jegyző között óriási különbség van, szakmailag és emberileg is a jelenlegi javára. 

Boros János: Kettészakadt a falu, nem az a baj, hogy a nyilvános testületi ülésen 
hallgatóság is részt vesz, hanem az, hogy mit visznek ki onnan. 

Búza Zsolt: Kérdezem a Képviselő Úrtól, a Jegyző tehet arról, hogy ketté van 
szakadva a falu? 

Boros János: Nem. 

Búza Zsolt: Miért veri felesleges költségbe a falut a 4 képviselő? 

Kátai Benedek József: Ki irányít benneteket a háttérből, magatoktól ezt úgy sem 
tudtátok volna előkészíteni. 

Búza Zsolt: Azt gondolom, ez az előterjesztés nem a falu érdekeit szolgálja, egy 
alkotmányellenes törvény végrehajtásában nem kívánok részt venni, és az ülést 
bezárom. 

K.m.f. 

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
 
Jaksa Ferenc képviselő Mihályné Tóth Margit képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
 


