
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. január 29. 

napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

Meghívottak:  Pinjung Emilné Óvoda vezető  

 Kovács Krisztián ÖNO vezető 

 Tóth Zoltán Őrsparancsnok 

                         
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: 

13/2014. (I. 29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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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 polgármester: Az írásos polgármesteri beszámolót megkapták a 

képviselő társaim. Szóban annyival szeretném kiegészíteni, hogy a kialakult 

hóhelyzetet tudjuk kezelni. Folyamatosan tartjuk a Katasztrófavédelemmel a 

kapcsolatot, a közcélú foglalkoztatottak pedig folyamatosan takarítják az utakat. 

Az ülés után egy kihelyezett testületi ülés lesz a Faluházban, a közmeghallgatás, 

ahol részletesebben szeretnék majd beszámolni a tavalyi időszakról és az idei év 

lehetőségeiről. Elfogadásra javaslom a beszámolómat. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

14/2014. (I. 29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

megtárgyalta Búza Zsolt polgármester polgármesteri 

beszámolóját a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 

eseményekről és azt a szóbeli kiegészítéssel elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

 

II. napirendi pont:  

Jegyző beszámolója a Polgármesteri Hivatal előző évi tevékenységéről 

Ea.: Dr. Elekes Petra jegyző 

 

 

Búza Zsolt polgármester: A tavalyi évben a településen három jegyző volt, a régi 

jegyzőnk, majd egy megbízott jegyző, 2013. szeptember 15.-e óta pedig Dr. Elekes 

Petra látja el a jegyzői feladatokat a településen. Átadom a szót. 

 

Dr. Elekes Petra jegyző: Az írásos anyagban kellő mélységgel és átfogóan tudtam 

értékelni a jegyzői munkát. Szeretném megköszönni minden kollegának a 

munkáját, ideértve a technikai dolgozókat is, akik minden nap tesznek azért, hogy 

mi megfelelőképpen tudjuk végezni a dolgunkat. Ha bármilyen kérdés van, 

szívesen válaszolok. 



 3 

Búza Zsolt polgármester: Nagyon részletes beszámolót kaptunk. Bevallom, hogy 

magam is meglepődtem a statisztikai számadatokon. Én is szeretném megköszönni 

mindenkinek a munkáját. Nagyon bízom abban, hogy – miután az egészségügyi és 

az oktatási szférában a béreket megemelték- a köztisztviselők illetményét is fogják 

módosítani, mivel az ő bérük 2006. óta nem változott. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

15/2014. (I. 29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

megtárgyalta Dr. Elekes Petra jegyző jegyzői beszámolóját a 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről és azt 

elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

 

 

III. napirendi pont:  

Faluház és Könyvtár beszámolója 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: A Szent Miklós Katolikus Általános Iskolában 

dolgozik egy tanító, akinek megfelelő végzettsége van ehhez és ő végzi el a 

szolgáltatás ellátásával kapcsolatos teendőket. Hetente 2 alkalommal 2 órában van 

nyitva a Könyvtár, ami teljes mértékben lefedi a lakosság igényeit. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

16/2014. (I. 29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

megtárgyalta a Faluház és Könyvtár beszámolóját és azt az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Klézli Tünde könyvtáros 
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IV. napirendi pont:  

Előterjesztések 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a költségvetés. 

 

Dr. Orosz Éva 15 óra 19 perckor érkezett meg a testületi ülésre. 

 

A költségvetési koncepciót a tavalyi évben elfogadta a testület. 2014. február 5.-éig 

kötelesek vagyunk a képviselő-testület elé beterjeszteni, illetve megtárgyalni a 

költségvetést, majd február 15.-éig kell elfogadnunk. Sikerült elkészíteni a 

költségvetési tervet. A javaslatom az lenne, hogy a Közmeghallgatás után térjen 

vissza erre újra a képviselő-testület, mert ma lesz a Közmeghallgatás és ott még 

számos probléma felmerülhet, ami a költségvetést befolyásolhatja, mint például az 

ERFE Bt. kérelme is, amit a költségvetés után fogunk megtárgyalni. Azt javaslom, 

hogy a jövő hét folyamán a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke, Dr. Orosz Éva 

hívja össze a Bizottságot tárgyalják meg a  költségvetést, majd utána a testület is 

üljön össze. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

17/2014. (I. 29.) határozat 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az önkormányzat és intézményei 2014. évi 

költségvetési rendelet tervezetét és úgy határozott, hogy 

azt tárgyalási alapul elfogadja és a Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottságnak további tárgyalásra átadja. 

 

Határidő: azonnali 

Felelős:  polgármester 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 

4. Irattár  
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Búza Zsolt polgármester: Mivel szorosan kapcsolódik az előző előterjesztés, 

amiben döntöttünk az ERFE Bt. kérelméhez, ezért hasonló okból kifolyólag 

javaslom elnapolásra a kérelmet. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

18/2014. (I. 29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az ERFE Bt. étkezési térítési díjaira vonatkozó 

áremelési módosítást és úgy határozott, hogy azt tárgyalási 

alapul elfogadja és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak 

további tárgyalásra átadja. 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

3. Mihály Ferencné - ERFE Bt. 

4. Irattár  

 

 

Búza Zsolt polgármester: Többen megkerestek engem, illetve a képviselő- 

társaimat egy bizonyos sajtóorgánumra hivatkozva, hogy tegyünk meg a megfelelő 

jogi lépéseket, illetve hogy valamilyen eszközzel próbáljunk megoldást találni arra, 

hogy a településen élő emberek ne érezzék magukat atrocitásoknak kitéve, illetve 

hogy személyiségi jogaik ne sérüljenek. Jelen pillanatban Baksnak két díszpolgára 

van, az egyikőjük sajnos már nincs köztünk, a másikuk szerencsére még aktív 

életet él. És ha csak azt vesszük alapul, hogy őt is obszcén, lejárató jelzőkkel illeti, 

akkor a képviselő-testületnek kötelessége fellépni a település, a polgárok, valamint 

a hivatal jó hírnevének megóvása érdekében. Felelős település vezetőként 

kötelességünk megvédeni az itt élő embereket, azokat az embereket, akik ennek a 

sajtóorgánumnak az áldozataivá váltak. Az időközi választások óta a képviselő-

testülettel a közhangulat javításán dolgozunk, így a javaslatom az lenne, hogy a 

testület kezdeményezzen polgári peres eljárást ellene, jó hírnév megsértése ellen.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

19/2014. (I. 29.) határozat 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta  az előterjesztést és, úgy határozott, hogy az 

elhangzottak alapján megállapítható, hogy Oláh István 

László megnyilvánulásai a fecsego.eu hírportálon keresztül 
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Baks község, így az összes baksi lakos, az itteni 

vállalkozások, továbbá a Képviselő-testület, a Polgármesteri 

Hivatal és annak dolgozói, jó hírnevét, megbecsülését, 

valamint jó megítélését sérti, így Baks Községi 

Önkormányzat Képviselő testülete Oláh István László ellen 

jó hírnév megsértése miatt polgári peres eljárást kíván 

kezdeményezni. 

 

 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 

2. Dr. Elekes Petra jegyző 

 

 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Van-e még egyéb közérdekű bejelentenivaló? Ha nincs, 

akkor köszönöm szépen a megjelenést, szünetet rendelek el. 

 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

 


