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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. június 17. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
                        Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  
 
Meghívottak: Lantos Ágnes   családgondozó 
  
      
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 
      Előadó: Dr. Faragó Péter mb. jegyző  

 
2) Előterjesztések 

 
3) Bejelentések, interpellációk 

 
  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat illetőleg a 
meghívott vendéget. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes.  
Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészítenivaló? Ha nincs 
egyéb kiegészíteni való, akkor kérem, aki egyetért a napirendi pontok elfogadásával, 
kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2015.( VI.17.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 
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I. napirendi pont:  

Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról 
Ea.: Dr. Faragó Péter mb. jegyző 

Búza Zsolt polgármester: Ha szeretné az írásos anyagot kiegészíteni akkor át is, adnám a 
szót Dr. Faragó Péter jegyző úrnak. 
 
Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Köszönöm. Egy magasabb szintű jogszabály írja elő, hogy a 
képviselő-testület előtt be kell számolni a 2014. évi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok alakulásáról. Gyakorlatilag az írásos anyag teljes mértékben a statisztikára 
támaszkodik és tükrözi azokat a tevékenységeket, amit a Polgármesteri Hivatal illetőleg az 
Önkormányzathoz tartozó szervek végeztek. Én javaslom a képviselő-testületnek, hogy az 
anyagot fogadja el. Nem tudom, hogy a hölgy szeretne-e kiegészítést tenni? 
 
Lantos Ágnes családgondozó: Nem szeretnék, köszönöm. Esetleg, ha valakinek kérdése van 
a leírtakkal kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönjük szépen. Van-e kérdés a leírtakkal kapcsolatban? Ha 
nincs akkor én köszönöm szépen a jegyző úrnak a szóbeli tájékoztatását. Mivel nincsen 
kiegészítés, észrevétel, kérdés az anyaggal kapcsolatban, elfogadásra javaslom. Aki egyetért 
vele, kérem kézfelemeléssel, jelezze.   
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2015.( VI.17.)    határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése 
értelmében megtárgyalta, és elfogadja az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  átfogó értékelést.  
 
Határidő: a határozat megküldésére azonnal  
Felelős: jegyző 

A határozatról értesítést kapnak:  

1. Képviselő-testület tagjai  
2. Búza Zsolt polgármester 
3. Dr. Faragó Péter mb. jegyző 
4. Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  
Szociális és Gyámügyi Osztály  6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
5. Lantos Ágnes Gyermekjóléti szolgálat családsegítője Baks 
6. Kócsó Mihályné igazgatási és szociális ügyintéző 
7. Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: Én megköszönöm Lantos Ágnesnek, hogy elfogadta a 
meghívásunkat. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. 
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II. napirendi pont:  

Előterjesztések 
 

Búza Zsolt polgármester: Van egy előterjesztés a mai napra. Mégpedig Baloghné Váradi 
Brigitta részéről. Szerbiába egy táncfesztiválra kaptak meghívást a néptáncosok, ahol több 
ország lesz jelen Újvidéken és tulajdonképpen ebbe a táborba fognak fellépni a Baksi 
néptáncosok is. Ehhez szeretnének támogatást kérni. Hallgatom a javaslatokat.  

Csépe István képviselő: Nincs javaslatom, mert például én személy szerint el, tudom már 
mondani, hogy én már hozzájárultam.  

Lépné Soós Anita alpolgármester: A Pénzügyi Bizottság egyik tagjával ma konzultáltam, 
örvendetesnek mondható az, hogy már ebben az évben volt egy olyan rendezvény ahol 
például a néptáncos gyerekek is, kaptak támogatást, ugyanúgy kaptak az egyéb gyermekeket 
oktató intézmények: bölcsőde, óvoda, iskola. Én úgy gondolom, hogy mivel az Önkormányzat 
költségvetése mivel nagyon szűkös ezért én azt javaslom, hogy mindenki a saját belátása 
szerint döntsön a támogatás mértékéről. És itt nem tudom most perpillanat, hogy itt milyen 
összegű támogatás, azt látom, hogy 200.000 és a 100.000 forintot, de hogy ez a fennmaradó 
hiányzó összeg, amihez kell az anyagi támogatást nekünk tulajdonképpen biztosítani, ha úgy 
tudunk dönteni, vagy pedig ez maga a rendezvénynek a költsége? Ez az, ami számomra nem 
volt egyértelmű, természetesen nagyon jó ha viszik a jó hírünket. 

Búza Zsolt polgármester: Rendben. Ami a legszükségesebb, és ami legkevesebb is elég 
lenne ehhez a hozzájáruláshoz az a 80.000 forint.  

Lépné Soós Anita alpolgármester: Ebből a beadványból azt látom a tételes kimutatás során, 
hogy minek mi a várható költsége. Csak ebből még nem derül ki, hogy mi az ami hiányzik. 
 
Búza Zsolt polgármester: Nekem az a javaslatom, hogy a képviselő testület szavazza meg 
ezt a 80.000 forintot támogatásként. Ugyanis bármikor, amikor szükség van arra, hogy 
fellépjenek a néptáncos gyerekek, akkor azt gondolom, hogy mindig fellépnek. A másik 
pedig, hogy egy nemzetközi táncfesztiválra mennek el, azt gondolom, hogy ez nekik élmény, 
viszont én, mint településvezető, és ti mint képviselők büszkék lehetünk, hogy egy ilyen 
rendezvényre el mehetnek a gyerekek. Tehát én a magam részéről maximálisan egyetértek, én 
is támogatom őket, mint magánember meg, mint egyéb is. De én azt javaslom, hogy ezt a 
80.000 forintot szavazzuk meg, ha-és amennyiben nem szavazza meg a képviselő-testület, 
akkor hatáskörömnél fogva, mivel 3 millió forint alatt dönthetek, akkor pedig én úgy fogok 
dönteni, hogy ezt a 80.000 forintot én át fogom csoportosítani a költségvetésen belül, és 
támogatni fogom. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
 
Csépe István képviselő: Az, hogy miért 80.000, akkor már miért nem álljuk mi annak a 
költségét, hogy a belépő jegyeket mi kifizetjük nekik?  
 
Búza Zsolt polgármester: Azért mert én megkérdeztem, hogy mennyi az, az összeg, ami elég 
lenne és azt mondta, hogy 80.000 forint.  
Aki egyetért azzal, hogy ezt a 80.000 forintot támogatásként ítélje meg a képviselő-testület a 
2015. év költségvetés terhére az kérem kézfelemeléssel, jelezze.  
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
80/2015.( VI.17.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Baloghné 
Váradi Brigitta néptánc csoport vezetőjének támogatás iránti kérelmét és 
úgy határozott, hogy a 2015. évi költségvetés terhére 80.000 Ft 
támogatást ítél meg a Szerbiai néptánc táborba való kijutáshoz a csoport 
számára. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Baloghné Váradi Brigitta 
4) Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Most rátérnék egy következő előterjesztés vagy tájékoztatóra, amit 
múlt testületi ülésen kaptam. És azt mondtam, hogy válaszolni fogok rá. Nagyon sajnálom, 
hogy nincs itt Margit, de én erre most válaszolni fogok, vagy meghallgatja, a hanganyagot 
vagy átadjátok neki, ahogy a legjobb a számotokra. Én szeretnék végig menni ezen a 
beadványon pontról pontra.  

1. kérdés: Milyen előirányzat terhére, milyen összegben, és milyen munkát végzett az 
Önkormányzat vagy a Polgármesteri Hivatal részére 2014. október 21. napján a „Kémfogó” 
Magánnyomozó Kft?  
 
Búza Zsolt polgármester: Jó napot kívánok doktornő. 
 
Dr. Orosz Éva képviselő: Elnézést a késésért.  
 
Búza Zsolt polgármester: Ott szeretném kezdeni, hogy 2013 hatodik vagy hetedik hó 
alkalmával az akkori jegyző ismeretlen személy ellen feljelentést tett, azzal az indítékkal, 
hogy valaki be-benézeget az Önkormányzat számítógépeibe. A feljelentés alapján egy 
nyomozás el is indult ezt a gépet Sz. Istvánénál le is foglalták, különböző gépeket, elindult a 
nyomozás és amikor mi átvettük ezt a gépet, mert szóltak, hogy menjünk el vegyük át.  Haza 
se értünk ezzel a géppel már Sz. Istvánné tudta, hogy megyünk a gépért. Ezt se tudom, hogy 
honnan, de ez nem is az én tisztem kideríteni. Tulajdonképpen már akkor felmerült a gyanú, 
hogy valaki be-benézeget a rendszerbe, illetve egy olyan kénprogram volt elhelyezve ezen a 
számítógépen, amit egyik informatikusunk se rakott fel. Történt egy személyváltozás és a 
személyváltozás keretében, amit természetesen többen is tudnak igazolni, az akkori jegyző 
többnek elmondta, hogy úgy érzi adatok, szivárognak ki, adatok cserélnek gazdát, sőt 
többünknek mondta, hogy úgy érzi, megfigyelik, lehallgatják és egyebek. És annak kapcsán, 
hogy rossz helyre ment egy levél és ennek tulajdonképpen nem kellett volna megérkeznie 
ahhoz, akihez megérkezett, hanem máshova kellett volna megérkeznie, ennek kapcsán is azt 
gondolom, hogy folyik most egy nyomozás, és majd kideríti a nyomozó ügyészség, hogy ez 
hogy történt. Nem titok ez, rossz helyre ment az e-mail és az egyik kolleganőm kapta meg és 
hát, aki küldte, az rögtön el is ment hozzá a lakására, hogy semmisítse meg ezt a bizonyítékot, 
mert ő neki ez az állásába is fog kerülni. Hála nem került az állásába még a mai napig ott 
dolgozik, de furcsállom ezeket, a dolgokat, hogy 2014-be ez ugye választások idején volt, a 
piacon vagy nem tudom hol, biztosan elmondták ennek a személynek, konkrét dátumokkal, 
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adatokkal, sőt iktatószámmal jött a levél ettől a személytől. De biztos a piacon mondták el 
neki az idősebb asszonyok, akik itt-ott hallották, hogy ilyen-olyan iktatószámon, pontos 
dátumot megjelölve, pontos iktatást megjelölve, a tartózás jogcímét pontosan megjelölve, a 
tartózás összegét megjelölve, kinek érkezett, milyen jogcímen.  
Akkor azt szeretném elmondani még itt az egyes kérdéssel kapcsolatba, hogy pontosan május 
15-én házkutatás volt a Hivatalba és megmondom őszintén, hogy sok mindent megértem már 
az elmúlt 8-9 év alatt, de ez a házkutatás engem is váratlanul érintett. Egy bizonyos 
dokumentumot kerestek. A Hivatalban amióta én polgármester vagyok, azóta négyen nem 
dolgoznak itt és tulajdonképpen én, azt gondolom, hogy három embernek volt hozzáférése 
ehhez a dologhoz, és pont az, az egy, tehát a 2013-as évből az, az egy akta hiányzott, és pont 
azt az egy aktát keresik. Nem gondolnám, hogy ez véletlen lehet. Tehát balga módon csinálta, 
aki csinálta, hogy ne tudjuk, hogy ki volt az. Nem mondok neveket, nem mondok semmit 
meg, de buta lenne az, az ember, aki ezek alapján nem jön rá, hogy kinek, milyen célja volt 
ezzel. Ráadásul én beszéltem is ezzel az illetővel, még azelőtt beszéltem róla, mielőtt kijöttek 
volna a nyomozó hatóságok, tehát butaság. És butaság az is, hogy felbiztatott benneteket, 
hogy ez a 8 vagy 9 pontos dolgot adjátok be, mert ez másról se szól, csak tol bennetek maga 
előtt, azért, hogy ő bosszút álljon valakin. Nem jön össze, mert törvénytelen dolgot nem 
csináltunk, mert mindegyik pontra pontos választ fogok adni. Megnyugtatásul elmondom, 
hogy nem történt benne nyomozás, persze én voltam a célpont. Nem történt benne semmi, az 
ügyet lezárták és nem bizonyíték vagy bűncselekmény hiányában, hanem abszolút nem állta 
meg a helyét az, amivel feljelentett ez a bizonyos illető, persze természetesen névtelenül. Még 
ami az első kérdéshez tartozik, hogy a „Kémfogó Magánnyomozó Kft. úgy jött ide, hogy 
mivel úgy érezte az akkori jegyző, hogy őt megfigyelik, lehallgatják, és az információk 
kimennek innen a Hivatalból, ezért Lép Jánossal lebeszéltem, hogy intézzen egy olyan céget, 
aki átnézi teljesen a Hivatalt, hogy van-e poloska vagy valami ilyesmi itt. El kell mondanom, 
hogy ennek egy másik jegyző által volt már egy előzménye. Nekem ez borzasztó gyanús, 
hogy 2014-ben egy 2011-es iktatószámú dokumentumot, egy volt dolgozó kollegám elküld 
2014-ben úgy, hogy emlékszik mindenre. Le a kalappal a memóriája előtt.  
A jegyző asszony bízta meg Lép Jánost, és Lép János bonyolította le, úgyhogy én az első 
kérdéshez tényleg kimerítően azt tudom mondani, hogy ezzel kapcsolatban meg kell kérdezni 
az akkori jegyzőt, aki volt, mert ő tulajdonképpen a Hivatal működéséért és munkájáért felel.  
Én úgy tudom, hogy itt volt, amikor pontosan megérkezett ez a Kft-től az úriember, és még a 
Lép János ki is küldte, hogy az úriember nyugodtan tudjon dolgozni.  
 
1. a) kérdés: Ki igazolta a teljesítést?  

Búza Zsolt polgármester: Azt kell, hogy mondjam, hogy szintén az, aki ezt kitalálta, hogy 
jöjjön ide a „Kémfogó Magánnyomozó Kft.”, talán meg kellene kérdezni tőle, mert ő a 
legkompetensebb. Tudomásom szerint szintén ő bonyolította le.  
 
1. b) kérdés: Ki fizette ki a megbízási díjat a megbízás napján? 

Búza Zsolt polgármester: Ennek most néztem utána, hogy ez hogyan is történt. Én úgy 
tudom, hogy ezt kézpénzbe fizette ki Lép János, miután elvégezte ez a Kft. a munkát.  
 
1. c) kérdés: Milyen bizonylaton vette ki a pénztárból a pénzt a számla kifizetője?  
 
Búza Zsolt polgármester: A pénztáros odaadta neki ezt a pénzt, gondolom, előre 
megegyeztek az összegbe, odaadta neki, és miután ki lett állítva a számla akkor kifizette. 
Legjobb tudomásom szerint ez így történt.  
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1. d) kérdés: Amennyiben a polgármester saját hatáskörében rendelkezésre álló összegből 
történt ez a kifizetés, mikor számolt be a képviselő-testületnek a polgármester úr? 
 
Búza Zsolt polgármester: Zárszámadáskor. Zárszámadáskor a zárszámadásba minden benne 
van, ami a 2014-es évet érinti. Úgyhogy a 2014. évi zárszámadási rendelet elfogadásakor 
minden benne volt erre vonatkozóan.  
 
2. kérdés: 2014-ben történt-e az előirányzatok terhére 3 millió forintot meg nem haladó 
kifizetés, melyről a polgármester saját hatáskörében rendelkezett? (Kérjük tételesen 
felsorolni) 
  
Búza Zsolt polgármester: 3 millió Ft. értékű kifizetéseknek a 99%-a 3 millió forint alatti, 
úgyhogy, ha valakit érdekel, hogy mi és, hogyan lett kifizetve nyugodtan lehet ellenőrizni, 
mint 2011-ben. Bejött az akkori Pénzügyi Bizottság ki volt terítve itt minden, az előző évet 
teljesen átnézte. Lehet most is ugyanezt megcsinálni, a számlák ott vannak. Egy dologra 
kérem, viszont aki bejön ellenőrizni és végig nézi a számlákat, hogy ne csináljon olyan 
kultúrálatlan munkát, mint az akkori Pénzügyi Bizottság, hogy az összes irattartó dossziét 
szétfeszítgette és 14 újat kellett venni, mert nem tudták, hogy ki kell csatolni. Be lehet jönni, 
meg lehet nézni, rendelkezésre áll, nyugodtan oda lehet menni.  
 
3. kérdés: A 2014. évi választások mindkét fordulója alkalmával, ki fizette Búza Zsolt 
delegáltjai, valamint a vele együtt induló képviselőjelölteknek, és delegáltjainak étkezési díját, 
az ERFE Bt-nek? 
  
Búza Zsolt polgármester: Gondoltam, hogy lesz kérdés a választásokkal kapcsolatosan, csak 
azt nem, hogy félévvel a választások után, bár félévvel a választások után is meg lehet 
kérdezni. Készültünk is, tehát minden egyes velem induló képviselőnek van számlája arról, 
hogy mikor és hol és kivel készíttetettük a különböző kiadványokat, ami természetesen meg 
van és meg tudok mutatni. Viszont arra nem gondoltunk és szerintem az se gondolta ki, aki 
ezt intézte, hogy ez kérdés fog lenni. Kovács Gábornak volt a része intézni az ételt a mi 
delegáltjaink számára. Javaslom, hogy kérdezze meg a Tisztelt három aláíró, hogy mi volt 
meg, hogy volt. Annyit tudok mondani, hogy nem az Önkormányzat pénzén volt Búza Zsolt 
és a vele együtt induló képviselő jelöltetnek az étel adva. Tehát azt tudom mondani, hogy nem 
az Önkormányzat fizette.  
 
5. kérdés: 2014. október 3.-án a Polgármesteri Hivatalba érkezett mozgóurna igényeket ki, 
milyen borítékba címezte meg és honnan származó bélyeggel látta el?  
 
Búza Zsolt polgármester: Erre csak azt tudom mondani, hogy a borítékoknak a zöme fehér, 
bár ez lehet, hogy nem fehér volt, hanem piros. Meg, hogy a bélyegeket általában a postán 
szokták venni, úgyhogy valószínű, hogy onnan is lett véve. Én azt gondolom, hogy aki, a 
tudtotokra adta az információkat, tőle, tehát az informátort kellene megkérdezni. Hogyha már 
így tudja, mert, hogy én már nem emlékszem, hogy mivolt 2014. október 03-án. De most 
megkérdezném, hogy például Pista, mond már meg, hogy mit csináltál 2014. október 03-án? 
Én azt se tudnám elmondani például, ha visszakérdeznek, hogy például május 14-én mit 
csináltam. Május 15-én tudom, hogy mit csináltam, mert akkor volt a házkutatás.  

Viszont azt el szeretném mondani, hogy azért lehet kérdezni természetesen bármit, csak 
nehogy aztán visszafelé süljön el a dolog, mert ez egy idő után már átmegy rágalmazásba és, 
nehogy aztán ebből bárkinek bármilyen esetlegesen kellemetlensége legyen, mert persze 
szívesen válaszolgatok én erre, szívesen töltöm az időmet én ezzel, de én azt gondolom, hogy 
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ennél sokkal fontosabb feladatok vannak. Szerintem már nektek is régen túl kellett volna 
lépnetek, de én nagyon sajnálom, hogyha egyrészt azt, hogyha nem tudtatok túl lépni rajta, a 
másik pedig, hogy ilyen dolgokkal foglalkoztok. Tehát én azt várnám el tőletek, ha egyáltalán 
együtt akartok dolgozni velem vagy vele, de ha nem akartok együtt dolgozni, akkor az is jó, 
de akkor nem is kellene eljönni, mindenki maradjon otthon, mi pedig tesszük szépen a 
dolgunkat. Szerintem munkahelyeket kellene teremteni, szerintem, azzal kellene foglalkozni, 
hogy le tudjuk zárni a szennyvízberuházást, hogy meg tudjuk valósítani októberre a szociális 
bérlakásokat, hogy hogyan tudjuk az utakat helyreállítani, a közfoglalkoztatás működik-e, 
hogy ne adósodjon el az Önkormányzat. Tehát szerintem ezek sokkal fontosabb dolgok annál, 
mint hogy én itt erre a kérdésekre válaszolgassak.  
Én azt szeretném elmondani, hogy én természetesen most ezekre én válaszolok, és válaszolni 
fogok a másik beadványra is, de egyszer és mindenkorra, egy dologra szeretnélek megkérni 
titeket, ha akartok velem együtt dolgozni, akkor dolgozzunk együtt, de ne így. A másik, én 
megmondom őszintén, hogy miután Ildi én tettem neked egy ajánlatot, mégpedig arra, hogy 
gyere haza és legyél a Faluház vezetője, akkor azt gondoltam, hogy mivel én voltam a 
kezdeményező, egy picit közelebb kerültünk egymáshoz és az, az árok, ami közöttünk van 
nem olyan mély, mint aminek én gondoltam. De miután felajánlottam neked, hogy gyere haza 
dolgozni, természetesen ezt nem vállaltad el, mondván, hogy elkötelezted magad a másik 
oldalra, ezt is megértem. Biztos nagyon jó Szegeden dolgozni, én örültem volna, hogyha ezt 
elfogadod.  
Pista én azt gondolom, hogy miután országos hírűvé nőtt fel ez a kamera, amit kiraktál. Tehát 
nem ilyenekkel kellene foglalkozni. Te alapjába véve nem ilyen ember vagy különben. Meg a 
másik az, hogy van, amikor az embernek tükörbe kell néznie, akkor először nézzen tükörbe, 
és utána vonja kérdőre a másikat, mert ha én ilyen módon akartam volna szavazatokat 
szerezni én lapos kúszásba, mennék végig a falun az is biztos.  
Na a második beadvány. Kérjük részünkre kiadni a „Kémfogó” Kft. és Baks Községi 
Önkormányzat 2014. október 21-i, tehát azt mondom, hogy az informátor szűk kör, tehát ha 
már információt ad nektek, akkor legalább ne valótlan információt adjon nektek, és akkor 
legalább úgy adta volna az információt, hogy ne lehessen beazonosítani.  
 
Kérjük részünkre kiadni a „Kémfogó” Kft. és Baks Községi Önkormányzat 2014. október 21-
ei teljesítésre vonatkozó megbízási szerződés számla  
 
Búza Zsolt polgármester: Azt tudom mondani, hogy volt akkor az Önkormányzat 
működéséért felelős jegyző, lehet hozzá fordulni. Úgy gondolom, hogy ez a számla is 
megvan, tehát ha kíváncsiak vagytok rá, akkor Erikától el kell kérni, meg kell nézni, biztos a 
rendelkezésre fogja bocsátani. Én ezzel nem kívánok többet foglalkozni.  
 
Szíveskedjék kiadni Baks Polgármesteri Hivatal 2014. szeptember 10-11. havi festékkazetta 
számláit.  
 
Búza Zsolt polgármester: Hát ezt sajnos nem tudom kiadni, ugyanis nincsen ilyen számlánk, 
mert úgy béreljük a Nonprofit Kft.-től, és amikor volt a beszámolója a Kft-nek akkor meg 
lehetett volna kérdezni, hogy mennyi festékkazetta fogyott, de még most is meg lehet 
kérdezni egész nyugodtan, tehát sajnos azért nem tudom ezt odaadni, mert nem az 
Önkormányzaté, hanem a Nonprofit Kft-é. A másik dolog, hogy természetesen dupla 
választási időbe persze, hogy a festékkazetta is jobban fogy. Természetesen volt olyan is, 
hogy a nyomtatást az ember saját kezűleg fizette ki, illetőleg volt olyan is, hogy támogatta a 
Kft. ahol ő neki tulajdonrésze van. Mint ahogy gondolom nektek is volt jó pár támogatótok. 
Minden megtalálható a Kft-nél vagy itt bent a Hivatalba, ha kíváncsiak vagytok nyugodtan, 



8 
 

nézzetek utána.  
 
Szíveskedjen kiadni Lép János mezőőr, településőr mindkét minő 
 
Búza Zsolt polgármester: Nincs is olyan, hogy településőr, közterület-felügyelő lenne, ha ki 
lenne nevezve.   

A fizetése mi másból lenne, mint normatív támogatásból. A jegyző és az összes 
köztisztviselőé is abból van, illetőleg az enyém is abból van, mert főállású polgármester 
vagyok. A másik pedig, hogy mezőőrként, nincs még kinevezve közterület-felügyelőnek, 
ugyanis ahhoz köztisztviselőnek kell lenni. Valószínű, hogyha köztisztviselő lesz, akkor kérni 
fogjuk a képviselő-testület beleegyezését, hogy eggyel emeljék a létszámot. Mezőőrként 
közalkalmazotti besorolásba van, úgyhogy közalkalmazottként, mint mezőőr látja el ezt a 
feladatot. Szeretném azt is elmondani, hogy semmilyen projektbe nincs benne. Mezőőri 
szolgálatot hoztunk létre és azt, hogy ez a mezőőri szolgálat elmondtam, hogy-hogy működik, 
milyen normatívákat lehet lehívni.  
Viszont nem értem, hogy miért került fel itt Lép János neve, mert itt tulajdonképpen Anitának 
kellene megvédenie a férjét. De gondolom, azért nem szól, hogy nehogy az legyen, hogy a 
saját férje miatt szól. Miért nem azt írtátok ide, hogy hogyan lehetne kirúgni Lép Jánost?  
Szeretném elmondani, hogy például a kamera-rendszernél borzasztó sokat segített, ő neki 
köszönhetjük, hogy mindenhol monitor rendszer van, ingyen és bérmentve látják ezt el, mert 
ő alkudta bele, 4 kamerával többet belealkudott a rendszerbe. Az ő kapcsolatrendszerét 
használjuk ki például a gépek, berendezések beszerzésére, és a listaárak alatt jutunk hozzá 
ehhez a gépekhez, és mondhatnék még jó pár példát ezzel kapcsolatban, úgyhogy ami rá van 
bízva azt mindent, megcsinál.  
Két beadvány végére is értem, hogyha van kérdésetek, akkor azt kérlek, szépen most tegyétek 
fel, és arra kérlek bennetek, hogyha együtt akartok dolgozni, akkor dolgozzunk együtt. Azt 
szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Csépe István képviselő: Az első kérdésem, az mikor múltkor a testületi ülésen beadtam ezt a 
két beadványt, azt mondta 15 napon belül írásban válaszolni fogsz és ezt tartani is fogod. 
Ehhez képest most adtál egy összefoglaló értékelést szóba, ami én úgy gondolom, hogy így 
nem elég. Ezt légy szíves írd le, ezt te kérted, nem mi javasoltuk, te kérted hogy erre írásba 
válaszolhassál. Akkor most miért álltál ide azzal, hogy beszélgessünk ezekről, a kérdésekről.  
 
Búza Zsolt polgármester: Én tájékoztattalak ezekről, a kérdésekről, amikor feltettetek. 
Nekem van lehetőségem írásban és van lehetőségem szóban is válaszolni. 
 
Csépe István képviselő: Azzal akartál élni, hogy írásba fogsz rá választ adni. Nekünk 
ugyanezek a válaszaid elvileg elfogadhatóak lettek volna. De azt mondtad, hogy te írásban 
akarsz erre választ adni, ez az egyik. A másik az, hogy mi nem akarunk együtt dolgozni így 
nem igaz ebbe a formába, mert történtek itt olyan jellegű játékok, amelyek elfeledésre került, 
amibe igen is sokat nyargaltunk a szociális lakásoknak az ügye, a Fülöp Zoli probléma. Ebbe 
mi nem is segítettünk, nem is öltünk bele az égadta világon semmit? Én úgy gondolom, hogy 
tettünk.  
Ezen a választáson biztos, hogy te nyertél, de vannak olyanok, akik minket támogatnak és 
azok az emberek keresnek bennünket, keresik azokat a kapcsolatokat, kérdéseket, amire 
választ szeretnének kapni, de hozzád nem jönnek be.  
 
Búza Zsolt polgármester: Pista én ezt értem, és értem azt is, hogy téged sokan keresnek, de 
2012-be még engem támogattál, míg 2014-ben már Margitékat támogattad, illetve azt az 
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oldalt támogattad, 2019-be kit fogsz támogatni?  
 
Csépe István képviselő: Valami téves dolog van ebbe az egész kérdésbe, itt arról szólt a 
történet, hogy ezen a választáson való indulásnál mekkora eséllyel is indulhat bárki ellened. 
Egyértelműen erről szólt az egész. Én az akkori megkeresőknek az akkori befolyásos 
embereknek fejet hajtottam, ez nem biztos, hogy jó lépés volt. De most is azt mondom, 
hogyha ma „a”-t mondasz, akkor holnap is „a”-t mondjál. Ennyi, tehát ennek a történése ez, 
ennek a történése semmi más.  
 
Búza Zsolt polgármester: Erről szól?  
 
Csépe István képviselő: Igen. Most azt is el merem mondani hozzá, hogy ezeknek, az 
információknak én csak egy töredékével rendelkeztem, nekem is új információként 
rendelkeztek ezek a kérdések. Én úgy gondolom, hogy eddig se ellenségeskedtem itt senkivel 
se, velem annál inkább.   
Ettől az asztaltól bármikor fel lehet állni, csak akkor azokat hagyom cserbe, akik rám 
szavaztak. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a doktornő után másodikként kerültem ide. 
Én maximálisan most is azt mondom, hogy ahogy 2012-ben melletted volna, de maximálisan, 
azt kaptam érte, amit kaptam, én most is, hogyha ez a dolog a másik oldalára fordul és ez 
láthatóan jó irányba, fordul, akkor azt mondom, hogy maximálisan melletted vagyok.  
 
Búza Zsolt polgármester: Pista én egy dolgot szeretnék mondani, az a döntés, hogy te nem 
tartozol a Polgármesteri Hivatal állományába az a te döntésed volt. Akkor nem tudom, hogy 
miért az ment ki a Hivatalból, hogy én rúgtalak ki, szó sincs ilyesmiről, mert Pista te mondtál 
fel. 
 
Csépe István képviselő: Ez így van. Én ezt el is mondom és nem is tagadtam soha.  
 
Búza Zsolt polgármester: Van-e még kérdés, észrevétel?  
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Én szeretném megkérdezni, hogy ezzel a beadvánnyal 
tulajdonképpen mi volt a cél, mert, hogy ugye az alakuló ülésen Ildi pont a te szádból 
hangzott el, amikor én kikeltem a négy oldalas beadvány után, hogy ássuk el a csatabárdot. Ez 
minden csak pont nem az, szerintem. Miután megalakultunk, azóta Lép János nincs békén 
hagyva, szándékosan nem szólok semmit, ha a mezőőri szolgálat, ha bármi szóba kerül, ne az 
legyen, hogy személyeskedünk, de itt volt elég. Úgy gondolom én és ő is, megdolgozunk 
azért a pénzért, amit kapunk. Szeretnék együtt dolgozni mindannyitokkal, de akkor ezt itt és 
most álljunk le és megkérlek titeket, hogy ne folytassátok tovább, mert én sem, becsmérlem 
egyikőtök családját sem.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Én csak annyit szeretnék szólni, hogy úgy tudom az 
alakuló ülésen, nem azt mondtam, hogy ássuk el a csatabárdot, hanem a feljelentésre 
gondoltam.  
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Igen és utána mondtad, hogy ássuk el a csatabárdot. Úgy 
gondolom a különböző írásos anyagokat nem leírni kellett, volna, hanem például behívni Lép 
Jánost, és megismerni. Ő az első számú közellenség és jövök utána.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Az alakuló ülés óta folyamatosan éreztetve van velünk, 
hogy mi vagyunk a három ellenzék.  
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Lépné Soós Anita képviselő: Így választott minket a lakosság, akkor dolgozzunk együtt.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó: Egyenlő bánásmódba.  
 
Búza Zsolt polgármester: Mibe vagy megkülönböztetve Ildi? Az egyik velem együtt induló 
képviselő társamnak se ajánlattam fel, hogy vezesse a Faluházat.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Ha konkrétan szemtől szembe azt mondod, hogy 
felajánlod a Faluház vezetését az más.  
Elgondolkoztam, hol hogy jobb dolgozni Szegeden vagy itt, de tudjuk, hogy mi hogy van 
most.  
 
Búza Zsolt polgármester: Ildi úgy gondolom megértetted, hogy mit mondtam, mert akkor 
nem köszönted volna meg és mondtad, volna, hogy nem élsz a lehetőséggel, mert elkötelezted 
magad Margithoz, és ez szó szerint így hangzott el.  
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Ez az én döntésem volt, és vállalom is érte a felelősséget.  
 
Búza Zsolt polgármester: Van-e egyéb kérdés, kiegészíteni való? Én beszámoltam és 
válaszoltam a beadványra. Azt szeretném elmondani, ha már így alakult, hogy együtt kell 
dolgoznunk a faluért, akkor dolgozzunk is együtt, csak kérlek szépen ne így, hogy félévenként 
be kell számolnom egy 9-10 pontos beadvány kapcsán.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Köszönjük, hogy választottál erre időt, hogy válaszoltál 
energiát nem kímélve.  
 
Búza Zsolt polgármester: Nem tudom, hogy kinek az érdeke volt például az, hogy 
házkutatást tartsanak a Hivatalba.  
 
Csépe István képviselő: Száz szónak is egy a vége, egyértelmű, hogy mi azért lettünk ide 
megválasztva, hogy szolgáljuk a lakosság érdekekét, de maximálisan. Első helyen vannak a 
választópolgárok, és majd csak utána jön a polgármester, és aztán van a képviselő-testület. Én 
azt szeretném, hogy szűnjenek meg ezek a „piaci pletykák”.  
 
Búza Zsolt polgármester: Pista én elhiszem, hogy te így gondolod, de most bejöttök és azt 
mondjátok, hogy ilyen meg ilyen információhoz jutottunk, akkor már megkérdezzük, ezt így 
is lehetett volna.  
Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha 
nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést a képviselő társaimnak és a megjelenteknek. Az 
ülést bezárom. 
 
 
  K.m.f.  

Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester        mb. jegyző 


