
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. november 
20. napján megtartott alakuló üléséről. 
 
Jelen voltak:   Búza Zsolt   polgármester 
                          Lépné Soós Anita   képviselő 
                          Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                          Csépe István   képviselő 
                          Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                          Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                          Dr. Orosz Éva           képviselő 
                          Korom Ferenc     HVB elnök 
                          Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka           jegyző 

 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Köszönti a megjelenteket a 2014. 
november 09. napján megtartott önkormányzati választások eredményeként 
létrejött képviselő-testület alakuló ülésén. Elmondja, hogy az új szabályozás 
szerint nem a HVB elnöke, hanem a polgármester hívja össze az alakuló ülést, 
és a levezető elnök a polgármester eskütételéig nem a korelnök, hanem 
ugyancsak a polgármester. Felkéri a polgármester urat, hogy gondoskodjon az 
ülés levezetéséről. 
 

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat és 
meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes, 
javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadására. 
Ismertetném a napirendi pontokat, első napirendi pont a Helyi Választási 
Bizottság elnökének tájékoztatatása a 2014. november 9.-én megtartott 
megismételt önkormányzati választások végleges eredményéről, majd a 
polgármester és a képviselő-testület eskütétele. Második napirendi pont a 
polgármesteri illetményének és költségtérítésének megállapítása. Harmadik 
napirendi pont, a polgármester programjának ismertetése. Negyedik napirendi 
pont az alpolgármester(ek) megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása. Ötödik napirendi pont az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Hatodik napirendi pont a 
képviselő-testület bizottságainak megalakítása, a képviselők és a bizottsági 
tagok tiszteletdíjának és költségtérítésének a megállapítása. Hetedik napirendi 
pont Egyebek. Nyolcadik napirendi pont Bejelentések, interpellációk. 



 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

135/2014. (XI. 20.) határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Irattár 

 

I. Napirendi pont: 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatása a 2014. november 9.-én 
megtartott megismételt önkormányzati választások végeleges eredményéről, a 
polgármester és a képviselő-testület eskütétele 
Előadó: Korom Ferenc HVB elnök 

 

Búza Zsolt polgármester: Felkéri a HVB elnökét, Korom Ferencet, hogy 
ismertesse a helyhatósági választások eredményét. 

Korom Ferenc HVB elnök:  

Ismerteti a megismételt választás eredményeit.  

Elmondja az eskü szövegét a képviselőkkel együtt, majd a képviselők megkapják 

az esküokmányt.   

 
II. Napirendi pont: 
A polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 
Búza Zsolt polgármester: Amit programunkban leírtunk a velem együtt induló 
képviselőkkel nyugodtan kérjék számon 5 év múlva, és nyugodtan kérjék 
számon a tisztelt képviselőtársaimtól is, amit leírtak, és amit szóban is 
megígértek. El fogják vinni önöket kirándulni, kérjék számon. Érdekeltségi 
hozzájárulás teljes visszafizetését fogják önöknek garantálni amennyiben 
megválasztják őket, megválasztották, kérjék számon. Ingyen csöveket 
biztosítanak a szennyvízhez, kérjék számon. Beköltöztetik önöket a felújított 
házba, bútorokat vesznek, kérjék számon. És nem utolsó sorban, öntsünk tiszta 
vizet a pohárba, könyörgöm, hányszor öntsünk még tiszta vizet a pohárba. 



Szerintem már teljesen kristálytiszta a víz, az emberek negyedszerre döntötték 
el, hogy mit szeretnének. Eldöntötték az emberek, s úgy gondolom, most már ez 
a víz teljesen kitisztult. Sok évig kell azért dolgozni, hogy híres legyen egy 
település. Szerintem mi ezért az elmúlt években nagyon sokat tettünk. Nagyon 
sok helyen megemlítettek minket, volt, amikor pozitív és volt sajnos, amikor 
negatív irányban. Legutóbb éppen negatív irányban tüntettek fel minket. Jó 
magamnak 8 évig kellett ezért dolgozni, mivel éppen ma délelőtt kaptam egy 
telefont, felhívtak a Türr István Képző és Kutató Intézetből miszerint az egyik 
programunknak köszönhetően 250- 300 ember előtt Budapesten a Parlamentben 
előadást kell tartanom, több miniszter, több államtitkár és meghívott vendég 
előtt. Én ezért Önökkel és a képviselő társaimmal 8 évig dolgoztam, és én erre 
nagyon büszke vagyok. De viszont arra nem lehetünk büszkék és azzal az 
emberi gazsággal nem tudok azonosulni, hogy valaki úgy akar előnyt szerezni a 
választások napján, hogy kamerát szereltet fel titokban és az alapján listázzák ki, 
hogy ki ment el választani és ki nem. Hölgyeim és Uraim, most látják 
mindannyian a kamerát, mi nem dugtuk el. Én borzasztóan sajnálom, és 
megmondom őszintén, ha ilyen szituációba kerülnék, borzasztóan szégyellném 
is magamat, de szégyellje magát az, aki ezt megcselekedte.  
Az utóbbi időben azt lehetett hallani, akárhova mentem, hogy mi ez a cirkusz 
nálatok, hiszen ugyanaz a három héttel ezelőtti eredmény is, mint mostani. 
Tudják, mit mondtam? Nem tudom, nem tudtam igazán választ adni a kérdésre. 
Fordított esetben, eszembe se jutott volna fellebbezni. Természetesen 
elfogadtam volna az emberek akaratát. Csak azt nem tudom, hogy miért nem 
lehetett ebben az esetben elfogadni az emberek akaratát. Bízom a csodában, 
merjünk nagyot álmodni, bízzunk benne, hogy a ma megalakult képviselő-
testület reményeink szerint valóban együtt tud dolgozni. Azt gondolom, hogy 
biztosan az ellenzék részéről is van tüske, a mi részünkről is biztosan. Akarat és 
szándék nélkül biztosan, hogy nem fog menni. Az akarat az én képviselőimben 
benne van, remélem, hogy az ellenzékben is benne van ugyanez. A másik dolog 
pedig, hogy több mint négyszázezer embert ért hátrány amiatt, hogy három 
héttel később alakultunk meg, ugyanis csak a jövő héten tud megalakulni a 
Csongrád Megyei Közgyűlés. A megye nem tudta elfogadni a hétéves 
programját, fejlesztési programját, több milliárd forintot nem tudott elfogadni. 
Én úgy gondolom, hogy jómagam és a velem együtt induló képviselőtársaimmal 
már bizonyítottunk. A programomat, és a képviselőtársaim által közösen 
összeállított programot és azt a programot, amit úgy állítottunk össze, hogy 
közben Önöket is megkérdeztük, hogy mit tartanak fontosnak. Még egyszer 
nagyon köszönöm az eddigi támogatásukat, azt kérem Önöktől, ha úgy 
gondolják, hogy továbbiakban is mi folytathassuk a megkezdett utat, kérem ne 
csak 9.-én a szavazataikkal támogassanak, illetve támogattak minket, hanem az 
elkövetkezendő 5 évben is támogassanak minket. És egy utolsó mondatot, hadd 
mondhassak el: Mi még mindig szeretjük Baksot! 
Köszönöm, hogy meghallgattak. 



A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Búza Zsolt 
polgármester által szóban előterjesztett polgármesteri 
programot jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Irattár 

 
III. Napirendi pont: 
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
Előadó: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

 
Búza Zsolt polgármester: Tisztelt képviselő-testület a következő, amit meg kell 
beszélnünk, illetve döntenünk kell, határozatot kell hozni a polgármester 
illetménye, költségtérítése tárgyában. Itt az előadó a jegyző asszony lesz.  
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Szeretném megkérdezni, hogy a 
polgármester úrnak bejelentése van-e ezzel kapcsolatban? 
 
Búza Zsolt polgármester: Személyes érintettséget szeretnék bejelenti.  
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Ebben az esetben a képviselő-
testületnek döntenie kell arról, hogy biztosítja-e a polgármester részvételét az 
illetményéről, illetve költségtérítéséről szóló szavazásban. Igennel az szavaz, aki 
hozzájárul, nemmel pedig, aki nem járul hozzá. A polgármester úr is részt vehet 
ebben a szavazásban.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kérem, aki egyetért ezzel, kézfelemeléssel jelezze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

137/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete biztosítja 
Búza Zsolt polgármester részvételét a döntéshozatalban a 
polgármesteri illetmény és költségtérítés megállapítása 
során. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Irattár 

 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A polgármester úr részt vehet a 
szavazásban. És akkor most röviden az előterjesztést teszem meg. Itt változás 
van a jogi szabályozásban, korábban a polgármester illetményének a 
meghatározásban volt mozgástere a képviselő-testületnek, tehát egy bizonyos 
határok között meghatározhatta, hogy mennyi legyen a polgármesternek az 
illetménye, illetve a költségtérítése. Most ebben változás történt, a polgármester 
illetménye tekintetében nincsen mozgástere a képviselő-testületnek, törvény 
határozza meg, hogy mennyi lehet a polgármesternek az illetménye. Ez pedig 
röviden úgy van meghatározva, hogy a Megyei Jogú Város polgármesterének az 
illetményéhez igazítják a lakosságszám arányában. Itt a Megyei Jogú Város 
polgármestere illetményének 60%-át kapja a polgármester úr. A költségtérítés 
tekintetében ugyancsak nincs mozgástere a képviselő-testületnek, korábban volt, 
most már ezt is törvény határozza meg, ez pedig az illetményének a 15%-a. 
Annak ellenére, hogy törvény határozza meg, és garantálja a polgármesteri 
illetményét mégis kérik, hogy a képviselő-testület szavazzon erről, de valójában 
ez egy deklaratív határozat, mert deklarálja a képviselő-testület azt, hogy 
tudomásul veszi, hogy a törvény szerint mennyi a polgármester illetménye. 
Javaslom a képviselő-testület számára elfogadni az előterjesztést az előbb 
említettek figyelembe vételével. A polgármester úr is részt vehet a szavazásban.  
 
Búza Zsolt polgármester: Aki egyet ért a jegyző által ismertetett 
előterjesztéssel, az kézfelemeléssel szavazzon. Ellenvélemény, tartózkodás? 
 
 
 
 
 
 
 



A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

138/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy Búza Zsolt főállású polgármester törvény szerinti 
illetménye 448.726,- Ft/hó. 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy Búza Zsolt főállású polgármester törvény szerinti 
költségtérítése a polgármesteri illetmény figyelembevételével 
67.308,- Ft/hó. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4) Ormándiné Kócsó Anikó munkaügyi előadó 
5) Irattár 

 
IV. Napirendi pont: 
Az alpolgármester megválasztása, eskütétele és tiszteletdíjának megállapítása 
Ea.: Búza Zsolt polgármester  

 
Búza Zsolt polgármester: Következő feladat az alpolgármester választása. 
Tisztelt jelenlévők, tisztelt képviselők, alpolgármestert jelölni a polgármesternek 
van joga, és mivel ez egy bizalmi állás, és miután az íratlan szabályok azt 
mondják, a legtöbb szavazatot kapott képviselőt kell megkérdezni, ezért 
természetesen én felteszem a kérdést Dr. Orosz Éva képviselőtársamnak, hogy 
elvállalja-e az alpolgármesteri felkérésemet. 
 
Dr. Orosz Éva képviselő: Köszönöm a javaslatot, sajnos hivatásom okánál 
fogva annyira igénybe vagyok véve, hogy szeretném, ha valaki más lenne. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, doktornő. Nagyon sajnálom, 
hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta vállalni ezt a feladatot. Akkor 
szeretnék mást jelölni erre a feladatra, illetve tisztségre. Szeretném jelölni az 
alpolgármesteri tisztségre, Lépné Soós Anita képviselő társamat, és 
megkérdezem tőle is, hogy elvállalja-e a tisztséget? 
 
Lépné Soós Anita képviselő: Vállalom. 
 



Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. A jegyző asszony közben súgott, 
hogy először az ideiglenes szavazatszámláló bizottságot kellett volna létrehozni, 
illetve megválasztani. Ezt a hiányosságomat pótolom. S kérem, tekintsék úgy, 
hogy utána kérdeztem meg képviselő társamat, Lépné Soós Anitát.  
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottságra szeretném javasolni Mihályné Tóth 
Margitot, Fátyolné Ménesi Ildikót és Csépe Istvánt, elnöknek pedig szeretném 
javasolni Mihályné Tóth Margitot.  
Megkérdezem tőlük, hogy vállalják-e a felkérést? 
 

 

Vállalják 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Vállalják. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Vállalják? 
 
Búza Zsolt polgármester: Igen vállalják, mindannyian.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

139/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a titkos 
szavazás lebonyolítására 3 tagú Ideiglenes Szavazatszámláló 
Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetételben. 

A bizottság elnöke: Mihályné Tóth Margit 

Bizottság tagjai: Fátyolné Ménesi Ildikó és Csépe István 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Arankajegyző 
3) Mihályné Tóth Margit képviselő 
4) Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
5) Csépe István képviselő 

 
Búza Zsolt polgármester: Akkor felkérem az elnököt, gondoskodjon a titkos 
szavazásról.  
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Az alpolgármester asszony szeretne 
bejelentést tenni. 



 
Lépné Soós Anita képviselő: Köszönöm először is Polgármester úrnak még 
egyszer a felkérést. Személyes érintettséget szeretnék bejelenteni.  
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A képviselő-testületnek ismét 
határozatot kell hozni arról, hogy a személyes érintettség után biztosítja-e Lépné 
Soós Anita részvételét a szavazásban. Aki igennel szavaz, hozzájárul ahhoz, 
hogy részt vehessen a szavazásban, aki nemmel szavaz, nem járul hozzá. Kérjük 
szépen a Polgármestert, bocsájtsa szavazásra. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a jegyző asszonynak a 
kiegészítést. Tehát, aki egyetért azzal, hogy szavazhasson Lépné Soós Anita, 
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás?  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

140/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy biztosítja Lépné Soós Anita 
alpolgármester–jelölt részvételét az alpolgármester 
választásról szóló döntéshozatalban. 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Lépné Soós Anita érintett 
4) Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Felkérem az elnök asszonyt a titkos szavazás 
lebonyolítására.  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A szavazólapokat mutassa be 
először az elnök asszonynak, utána kiosztja a képviselőknek majd a képviselők 
szavaznak a szavazólapon, mivel titkos szavazás, akár félre is vonulhatnak 
szavazni. Utána pedig kérem, hajtsák össze a lapot, ne legyen látható a szavazás, 
tegyék a borítékba, majd összegyűjtjük, és az ideiglenes szavazatszámláló 
bizottság elnöke ismerteti a szavazás eredményét.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: A szavazás eredménye 4 igen szavazat, 3 
nem szavazat.  



Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Minősített többséggel kellett 
megválasztani, megvan, ez minősül határozatnak. A képviselő-testület 
megválasztotta alpolgármesternek, Lépné Soós Anitát.  
 
A képviselő–testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

141/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete Búza 
Zsolt polgármesternek az alpolgármester személyére tett 
javaslatát elfogadja, és Lépné Soós Anita képviselőt 
alpolgármesternek választja meg. 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Lépné Soós Anita alpolgármester 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Felkérem, Lépné Soós Anitát az alpolgármesteri 
eskü letételére. 
 
Lépné Soós Anita képviselő:          Eskü szövege 

 
Búza Zsolt polgármester: Mivel az esküt is letette az alpolgármester asszony, 
ha aláírja a megfelelő okmányokat, akkor átadnám neki a szót, hogy egy-két 
gondolatot, a programját ossza meg velünk.  
 
Lépné Soós Anita képviselő: Köszönöm szépen polgármester úrnak a szót, és a 
bizalmat, amivel újfent megtisztelt. Köszönöm a bizalmat a polgármester úrnak, 
a képviselő-testületnek, illetve a lakosságtól érkező támogatást, valamint 
bizalmat egyaránt. A polgármester úr azt kérte, hogy a programomat 
ismertessem. Amit elkezdtünk, azt szeretném folytatni. Tüske van bennem, nem 
is kicsi, és ennek a tüskének az oka az a 4 oldalas szóróanyag, ami talán az 
utolsó csepp volt a pohárban. Ezeknek a megcáfolására hoztam be igazoló 
dokumentumokat. Soha nem vettem fel egyetlen árva forintot sem jogtalanul, 
törvénytelenül. Tiszta lelkiismerettel indulok az elkövetkező 5 évnek. 
Köszönöm szépen.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm az alpolgármesternek a hozzászólását, 
haladjunk sorban. Következő előterjesztés az alpolgármester illetménye. 



A jogszabály szerint a minimum, ami adható az alpolgármesternek az bruttó 
157.057,- forint lenne, illetve 23.585,- forint költségtérítés, de mivel az 
alpolgármester nem pénzéhes, viszont nagyon sokszor küldöm magam helyett is, 
hogy képviselje a települést, és nagyon sok munkát, végez a településért. Lépné 
Soós Anita viszont lemondott erről a 157.057,- forintról és lemondott a 
költségtérítésről is. Bruttó 70.000,- forintban kéri az illetményének a 
meghatározását. Azt gondolom, hogy ez egy nagylelkű ajánlat az alpolgármester 
asszony részéről.  
 
Lépné Soós Anita képviselő: Ezzel kapcsolatban is szeretném a személyes 
érintettségemet, bejelenti.  
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A képviselő-testületnek ismét 
határozatot kell hozni arról, hogy hozzájárul e, hogy Lépné Soós Anita a 
szavazásban részt vehessen.  
 
Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Lépné Soós Anita részt 
vehessen a szavazásban, kérem kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

142/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete úgy 
határozott, hogy biztosítja Lépné Soós Anita alpolgármester 
részvételét az illetményéről szóló döntéshozatalban. 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Lépné Soós Anita érintett 
4) Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Döntsük arról, hogy az alpolgármester asszony 
illetménye,- mivel lemondott a bruttó 157.057,- forintról valamint a 
költségtérítésről - bruttó 70.000,- forint. Aki egyetért vele, kérem 
kézfelemeléssel, jelezze.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Megállapítom, hogy egy tartózkodással 
elfogadta a képviselő-testület az alpolgármester illetményét.  
 
 



A képviselő–testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

143/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete Lépné 
Soós Anita alpolgármester havi tiszteletdíját - írásos 
nyilatkozatára tekintettel - bruttó 70.000,–Ft azaz bruttó 
hetvenezer Ft–ban állapítja meg. 

Költségtérítést írásos lemondó nyilatkozatának figyelembe 
vételével nem állapít meg számára. 
 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Lépné Soós Anita érintett 
4) Boriné Dóka Erik agazd.csop.vez. 
5) Ormándiné Kócsó Anikó munkaügyi előadó 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Mivel 2/3-os többség van a parlamentben és a Fidesz 
frakció vezeti ezt a 2/3-os többséget és a támogatottság fontos, hiszen nem 
valósulhatnának meg azok a pályázatok, amelyeket az elkövetkezendő időszakra 
terveztünk, ezért szeretném külsős alpolgármesternek javasolni Dobos Péter 
Pált.  
Szeretném megkérdezni vállalod-e a tisztséget, jelölést?  
 
Dobos Péter Pál: Igen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Szeretném felkérni Mihályné Tóth Margitot, az 
ideiglenes szavazóbizottság elnökét arra, hogy bonyolítsa le a titkos szavazást.  
 
 

Mihályné Tóth Margit szót kér 

 

 

Búza Zsolt polgármester: Megadom a szót Mihályné Tóth Margitnak.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Én a külsős alpolgármester személyéhez 
szeretnék hozzászólni. Én azt gondolom, hogy Dobos Péter nem méltó az 



alpolgármesteri címhez. Úgy tudom, hogy hitoktatóként dolgozik az iskolában, 
ennek ellenére az utcán trágár szavakkal illetett.  
 
Dobos Péter: Miért hazudsz? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Azt gondolom, hogy aki hazudik az te vagy. 
Nem vagy méltó az alpolgármesteri címre, sőt még pedagógusként sem.  
 
Dobos Péter: Én ilyet nem mondtam. 
 
Búza Zsolt polgármester: Vagy befejezik, vagy megvonom a szót 
mindkettőjüktől.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Az 50.000 forintos illetményre sem tartom 
méltónak.  
 
Búza Zsolt polgármester: Felkérem továbbra is Mihályné Tóth Margitot, hogy 
bonyolítsa le a titkos szavazást. 
 
A titkos szavazás lebonyolítása megtörténik. 

 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A szavazás eredménye 4 igen szavazat, 3 
nem szavazat.  

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

144/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testülete Búza 
Zsolt polgármesternek a külsős alpolgármester személyére 
tett javaslatát elfogadja, és Dobos Péter Pált külsős 
alpolgármesternek választja meg. 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Dobos Péter Pál érintett 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Felkérem, Dobos Péter Pált a külsős alpolgármesteri 
eskü letételére. 
 
Dobos Péter:  Eskü szövege 



 
Búza Zsolt polgármester: Most már hivatalosan is külsős alpolgármesterként 
szeretném felkérni Dobos Pétert, hogyha van pár gondolata, amit meg szeretne 
osztani, akkor most megteheti. 
 
Dobos Péter külsős alpolgármester: 2014. október 12-én volt a választás, 
Mihályné Tóth Margit delegáltjai biztatták az SZSZB-elnököket, hogy 
nyugodtan lehet személyi igazolvány nélkül szavazni. A választás napján este 
Mihályné Tóth Margit és delegáltjai mindent rendben találtak, hiszen a 
jegyzőkönyvbe nem írtak semmit, aztán érdekes módon teltek a napok és 
hirtelen Mihályné Tóth Margit és csapata meggondolta magát és bejelentést 
tettek a szavazással kapcsolatban.  
Minden kapcsolatomat kihasználva törekszem arra, hogy a települést 
szolgálhassam.   
Még arról szeretnék pár szót mondani, hogy több weboldalon megosztásra 
került, hogy Farkas Sándor országgyűlési képviselő kit támogat a kampány ideje 
alatt, nem tudom miért volt ez probléma az ellenzéknek.  

 

Fátyolné Ménesi Ildikó szót kér 

 

 
Búza Zsolt polgármester: Megadom a szót, tessék.  
 
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: A kampány az kampány. 1,5 évig lejárató 
hadjárat szólt ellenem, amikor arról szólt minden, hogy hogyan lehetne innen 
kiszorítani engem, akkor nem szólt senki egy szót sem, egyik képviselőtársam 
sem állt mellém. De Önök közül sem senki. Mikor mondta azt bárki is, hogy 
maradjak? Soha, senki. Most pedig felveti, hogy nem járok testületi ülésre. 
Először az a gond, hogy itt dolgozom, aztán meg, hogy nem itt dolgozom. 
Munkát kérek Bakson és akkor minden testületi ülésen itt tudok lenni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kerüljük a személyeskedést, de egy-két gondolatot 
szeretnék én is elmondani ezzel kapcsolatban. Hogy nem állt ki melletted Ildi 
senki, szerintem gondolom a 4:3-as többségnél közös megegyezéssel mentél el 
innen. Nagyon sokat szeretnének Bakson munkát. A képviselői munka egy 
önként vállalt munka. Az vállalja a munkát a képviselő testületben, aki meg 
tudja oldani azt, hogy el tud jönni a testületi ülésekre. Mindenki tud tervezni, 
hiszen előre megkapják a képviselők a következő félévi munkatervet, valamint 
azért van a szabadság vagy az illetmény, hogy ezzel élni tudjanak a képviselők 
és meg tudjanak jelenni a testületi ülésen. Meg lehet nézni a kampányidőszakot, 
hogy a velem együtt induló képviselők közül hányan adtak be bármilyen 
bejelentést, beadványt. Míg az ellenzék ezzel szemben megtette ezt tízszer. 
Azért ez az igazsághoz hozzátartozik. De térjünk vissza a mai alakuló ülésre. 



Most tulajdonképpen következik a külsős alpolgármester illetményéről és 
költségtérítéséről való döntés. Ugyanazok a törvényi előírások és jogszabályok 
vonatkoznak a külsős alpolgármesterre, mint az alpolgármesterre. Tehát bruttó 
157.057,- forint lenne, illetve 23.585,- forint költségtérítés illeti meg, amiről 
Dobos Péter lemondott, és bruttó 50.000,- forintban kéri az ő illetményét. Úgy 
gondolom, hogyha valaki 23 millió forintot hoz ide a településre, azt megilleti a 
bruttó 50.000,- forint.  
Tisztelt képviselő-testület, döntsünk a külsős alpolgármester illetményéről. Aki 
egyetért azzal, hogy Dobos Péter külsős alpolgármesternek havi 50.000,- Ft 
illetmény legyen megállapítva, az kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megállapítom, hogy 4-3 arányban elfogadta a 
képviselő-testület.  

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

145/2014. (XI. 20.) határozat 

A képviselő-testület Dobos Péter Pál külsős alpolgármester 
tiszteletdíját – írásos nyilatkozatának figyelembe vételével – 
bruttó 50.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Költségtérítést 
írásos lemondó nyilatkozatának figyelembe vételével nem 
állapít meg számára. 
 
Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Dobos Péter Pál érintett 
4) Irattár 

 
V.Napirendi pont: 
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

 
Búza Zsolt polgármester: Tisztelt képviselők, tisztelt jelenlévők, most az 
SZMSZ módosítására kerül sor, hiszen a bizottsági struktúra megváltoztatása 
miatt szükséges az SZMSZ-t módosítani. Átadom a szót a jegyző asszonynak, 
hogy ismertesse a következő előterjesztést. 
 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Az SZMSZ átfogó módosítása a 
következő soros testületi ülésen történik meg, erre lehetőséget ad a törvény. A 
polgármester viszont a bizottsági struktúrát is szeretné megváltoztatni, és mivel 



a hatályos SZMSZ-ben más bizottsági struktúra van, ezért most csak annyiban 
szükséges módosítani a SZMSZ-t, hogy megfeleljen ennek az elképzelésnek. A 
képviselő-testületnek először módosítania kell az SZMSZ-t az elmondottak 
szerint, ezt óra és percre kell hatályba léptetni, tehát megállapítani, hogy mikor 
fogadták el. Ezután egy nagyon rövid szünetet kell biztosítani a kihirdetésre és a 
hatályba lépésre. Ez idő alatt aláírjuk és kihirdetjük, és utána hatályba lép a 
módosított SZMSZ. Azután lehet a megváltozott struktúra szerint bizottsági 
tagokat javasolni, amit a polgármester úr majd meg fog tenni. Az SZMSZ 
annyiban módosulna, hogy a korábbi három bizottság helyett csak kettő 
bizottság lesz, és a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságnak a feladatai kiegészülnek 
a korábbi vagyonnyilatkozat kezelés feladataival. A neve megmaradhat, erre van 
lehetőség, csak a feladatkörét kell bővíteni. Kettő bizottság lesz, az előbb 
említett, illetve a Szociális Bizottság. E tekintetben kell tehát rendeletet 
módosítani, és kérem a polgármester urat, hogy ezt a rendeletmódosítást 
bocsájtsa elfogadásra, utána pedig rendelje el azt az egy perces szünetet a 
kihirdetésre és hatályba léptetésre.  
 
Búza Zsolt polgármester: Aki jegyző asszony által elmondottakkal egyetért, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9 /2014. (XI.20.) rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata (továbbiakban:R) 
módosításáról 

(rendelet szövege a mellékletben) 

 

Búza Zsolt polgármester: Most pedig technikai szünet egy percben.  Szünetet 
rendelek el.  

Szünet 

Búza Zsolt polgármester: Aki kiment, és szeretne még a testületi-ülésen részt 
venni, kérem invitálják be, mert azonnal folytatjuk a testületi ülést. 
  
Folytatjuk a testületi ülést. Szeretném ismertetetni a bizottság összetételére tett 
javaslatomat. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságba javaslom Dr. Orosz Évát 
elnökként, tagként Kecskeméti Józsefnét és külsős tagként Cimberné Maszlag 
Anikót. 
Először szeretném megkérdezni Dr. Orosz Évát elfogadja-e a jelölést? 
 
Dr. Orosz Éva képviselő: Igen. 



 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Meg szeretném kérdezni Kecskeméti 
Józsefnét elfogadja-e a jelölést? 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Igen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Cimberné Maszlag Anikó sajnos most nincs 
körünkben, viszont a nyilatkozata rendelkezésünkre áll, írásos nyilatkozat, 
amelyben elfogadja a jelölést.  
Miután mindannyian elfogadták, van egy felszólaló, átadom a szót. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A bizottság külsős tagjának szeretném 
javasolni Czombos Istvánt.  
 
Búza Zsolt polgármester: Jó, köszönöm szépen. Akkor két javaslat hangzott el 
a külsős bizottsági tagra. Megkérdezem Czombos Istvánt, hogy elfogadja-e a 
jelölést? 
 
Czombos István: Igen.  
 
Búza Zsolt polgármester: Aki azzal ért egyet, hogy Dr. Orosz Éva elnök, 
Kecskeméti Józsefné tag és Cimberné Maszlag Anikó külsős tag legyen a PÜB 
tagjai, kérem kézfelemeléssel, jelezze.  
Megállapítom, hogy 4 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta a képviselő-
testület.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

146/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottságot hoz létre az alábbi személyi 
összetételben: 

dr. Orosz Éva elnök 
Kecskeméti Józsefné tag 
Cimberné maszlag Anikó külsős tag 

Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Dr. Orosz Éva 
4) Kecskeméti Józsefné  



5) Cimberné Maszlag Anikó 
6) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
7) Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Következő a Szociális Bizottság, amelynek szintén 
rengeteg feladata van. Javasolni szeretném Kecskeméti Józsefnét elnöknek, Dr. 
Orosz Évát tagnak, Csépe Istvánt tagnak, Kovács Gábort külsős tagnak, illetve 
Somogyiné Utasy Ibolyát külsős tagnak.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: A Szociális Bizottság külsős tagjának 
szeretném javasolni Vári Istvánnét. A Bizottság összeállításával kapcsolatban 
úgy gondolom, nem az egész falu érdekét kívánja szem előtt tartani. A 
Bizottságban sem Fátyolné Ménesi Ildikó, sem én nem kaptam helyet. Azt 
gondolom ez méltatlan egy polgármesternek is, hiszen a polgármesternek az 
egész falu érdekét kellene néznie.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen a jelölést, természetesen felírtam.  
 
Szeretném megkérdezni Kecskeméti Józsefnét, hogy vállalja-e az elnöki 
jelölést? 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Igen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Dr. Orosz Évát szeretném megkérdezni, hogy 
vállalja-e? 
 
Dr. Orosz Éva képviselő: Igen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy Csépe 
István vállalja-e a jelölést? 
 
Csépe István képviselő: Vállalom. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Kovács Gábort szeretném megkérdezni, 
hogy vállalja-e? 
 
Kovács Gábor: Igen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Somogyiné Utasy Ibolyát szeretném megkérdezni, 
hogy vállalja-e? 
 
Somogyiné Utasy Ibolya intézményvezető: Igen. 
 



Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Szeretnék egy gondolatot 
elmondani. 2012-ben, amikor időközi választás volt, a képviselő asszonynak 
szántam egy bizottsági tagi feladatot, akkor nem vállalta. Fátyolné Ménesi Ildikó 
77 testületi ülésből 24-en nem jelent meg, akkor hogyan gondoljuk, hogy 
működni fog a dolog? Tehát a sikeres csapatot ne cseréljük le, én úgy gondolom.  
Vári Istvánnétól szeretném megkérdezni, hogy vállalja-e a jelölést? 
 
Vári Istvánné: Igen vállalom. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Aki azzal ért egyet, hogy 
Kecskeméti Józsefné, mint elnök, Dr. Orosz Éva, Csépe István, Kovács Gábor 
és Somogyiné Utasy Ibolya tagként képviselje a Bizottságot, kérem 
kézfelemeléssel, jelezze.  
 
4 igen szavazattal és 3 nem szavazattal a Szociális Bizottságot megszavazta a 
képviselő-testület.  
 
A képviselő–testület 4 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

147/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Szociális 
Bizottságot hoz létre az alábbi személyi összetételben: 

Kecskeméti Józsefné elnök 
Dr. Orosz Éva tag 
Csépe István tag 
Kovács Gábor külsős tag 
Somogyiné Utasy Ibolya külsős tag 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Kecskeméti Józsefné képviselő 
4) Dr. Orosz Éva képviselő 
5) Kovács Gábor biz. külsős tag 
6) Csépe István tag 
7) Somogyiné Utasy Ibolya külsős biz. tag 
8) Ormándiné Kócsó Anikó pénztáros 
9) Irattár 

 

 



Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A képviselők már tettek esküt, nekik 
még egyszer nem kell, de a külsős bizottsági tagoknak esküt kell tenni. A 
polgármester úr, mint már mondta Cimberné Maszlag Anikó nem tud jelen lenni, 
de a jelölést a nyilatkozatában elfogadta, viszont esküt nem tud tenni, így ő a 
következő testületi ülésen fogja letenni az esküjét, addig nem gyakorolhatja a 
bizottsági tagságát.  

Búza Zsolt polgármester: Elmondatja a külsős tagokkal az eskü szövegét. 

Eskü szövege 

Búza Zsolt polgármester: Gratulálok.  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Az esküokmányt ugyancsak alá kell 
írni. 

Búza Zsolt polgármester: Következik a képviselők és a tagok, illetve az 
elnökök illetményének a megállapítása. Bizottsági tagoknak, külsős tagoknak 
havi díja bruttó 10.000,- forint, a képviselők havi tiszteletdíja bruttó 20.000,- 
forint és az elnökök havi tisztelet díja bruttó 50.000,- forint. Szeretném 
megkérdezni, hogy van-e más javaslat? Ildi, parancsolj. 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő: Szeretném, ha mindenki ingyen végezné ezt 
a munkát.  

Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen. Van-e más javaslat ezen kívül?  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Diszkriminatív a díjazás, nincs arányban az 
elvégzett munkával.  
 
Búza Zsolt polgármester: Én azt gondolom, hogy aki nem jár el testületi ülésre, 
azt nem is illeti meg tiszteletdíj, de aki tisztességesen és rendesen végzi a 
munkáját, azt megilleti. 
Tisztelt képviselő-testület a következő előterjesztések hangzottak el Fátyolné 
Ménesi Ildikó képviselő társamtól, hogy a bizottsági tagok, a külsősök a 
képviselők és az elnökök ingyen végezzék a munkájukat. Más javaslat?  
Szeretném ismertetni az előterjesztésemet, hát akkor még egyszer a külsős 
tagoknak havi díja bruttó 10.000,- forint, a képviselők havi tiszteletdíja bruttó 
20.000,- forint és az elnökök havi tisztelet díja bruttó 50.000,- forint. Annyit 
szeretnék még hozzáfűzni, hogy természetesen a képviselők a tiszteletdíjukról 
lemondhatnak. Aki egyetért az általam előbb említett dolgokkal, kérem, 
kézfelemeléssel jelezze.  
4-3 arányban megállapítom, hogy a képviselő-testület elfogadta az előterjesztést.  
 
 



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

148/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nem 
bizottsági elnök képviselőknek havi br. 20.000,- Ft 
tiszteletdíjat állapít meg. A bizottsági elnök képviselők 
tiszteletdíja  havi br.50.000,- Ft,  a külsős bizottsági tagok 
tiszteletdíja havi br.10.000,-Ft.  
Költségtérítést nem állapít meg részükre. 
Erről értesítést kapnak:  

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3) Érintettek 
4) Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: Következő, és lassan már a végére érünk, még egy 
pici türelmüket szeretném kérni. A munkaterv szerint nálunk ugyanis 
háromhavonta választások vannak, és sajnos azon települések közé tartozunk, 
ahol a 4 év alatt a legtöbb időközi szavazás volt, reméljük, és ha rajtunk múlik, 
akkor öt évig biztosan nem lesz. A munkaterv szerint mulasztottunk egy soros 
testületi ülést, meg kellett volna tárgyalni és határoznia kellett volna az 
önkormányzat 2013. évi és a 2014. évi első félévi pályázati tevékenységéről, 
illetve beszámolónak kellett volna megtörténnie a Gyermekjóléti Szolgálat által 
működtetett jelzőrendszerről. Ezeket a napirendi pontokat a következő soros 
testületi ülésen fogja megtárgyalni és megvitatni a képviselő-testület.  

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
azért nem volt ülés, mert nem volt képviselő-testület. Az októberi választások 
után majdnem egy hónapon át nem volt képviselő-testület. Határozatot kell 
hozni a képviselő-testületnek arról, hogy a következő testületi ülésen fogja 
megtárgyalni a képviselő-testület a munkaterv szerinti októberi napirendet.  

Búza Zsolt polgármester: Aki egyetért, ezzel, kérem kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő–testület az alábbi határozatot hozta: 

149/2014. (XI. 20.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a 2014.évi 
második féléves munkaterve szerint az októberi ülésre eső 
napirendet az alakuló ülést követő ülésen tárgyalja. 



Erről értesítést kapnak:  

1)Búza Zsolt polgármester 
2)Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 

Búza Zsolt polgármester: A három hét képviselő-testület nélküli állapot, ami itt 
jelen volt a választások idején, súlyos károkat okozott. Nagyon sokan várják 
például a tüzelőfát, hogy megérkezzen. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy 
tájékoztatást adni, bent voltam a Dalerd Zrt.-nél és az értékesítési igazgató úrral 
tárgyaltam, sajnos késve. Pénteken vettem át a megbízólevelemet, amivel 
jogosult vagyok arra, hogy tárgyalhassak. Ezt megtettem volna három héttel 
ezelőtt is. A három hét alatt az összes nyertes felsorakozott a Dalerd Zrt.-nél, 
úgyhogy ott vagyunk a béka feneke alatt. Sajnálatos módon az igényelt 
famennyiséget januárban tudják megadni. Köszönjék azoknak, akik 
kezdeményezték az újraválasztást. A Dalerd Zrt. tehát azt mondta, hogy mi 
vagyunk az utolsók, akik jelentkeztek náluk. Van-e az elhangzottakkal 
kapcsolatban kérdés?  

Kovács Gábor: Elszomorítónak tartom Mihályné Tóth Margit és vele induló 
képviselő társainak a kiadványát. Legyenek szívesek nekem arra választ adni, 
miért nem tartják méltónak polgármesternek Búza Zsoltot. Miért? Mert jól 
irányítja a falut?  
A másik, amit szeretnék még, hogy tessék Margit, itt van a polgármester úr 
széke. Ezért volt a harc.  

Kovács Gábor odaadja a széket Mihályné Tóth Margitnak. 

Búza Zsolt polgármester: Megadom a szót Mihályné Tóth Margit képviselő 
asszonynak.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: A tűzifával kapcsolatban szeretnék annyit 
mondani, hogy én beszéltem a Dalerd-del és azt mondták, hogy a polgármester 
nem jelentkezett, nem kaptak faigénylést. Minden település beadta, de Baks 
nem. Ez mellett annyit szeretnék még, hogy kinek mi baja van kivel? De a nyílt 
levéllel kapcsolatban annyit szeretnék, hogy nem adtunk háromezer forintot 
senkinek sem.  

Nem kell szót ejteni a sárdobálásról, mert mindkét fél tett egyaránt olyan 
dolgokat. Lépné Soós Anita beszél különféle kolbászadásról, illetve háromezer 
forint összeg adásáról is. Tegye fel a kezét, akinek adtunk háromezer forintot. 
Tessék, most annyian vannak, tessék színt vallani. Kinek mi a baja? Itt van a 
feljelentés, amiért már a fél falut kihallgatták. Ki is az, aki a másikkal nincs 
békében, ki jelentgeti a másikat? Csépe Istvánt ki jelentette fel, nem Dobos 
Péter? Vagy én ellenem ki tett feljelentést? Ki az, aki a másikat gyalázza? Ki 
vette rá ezeket, az embereket, hogy feljelentést tegyenek, hogy háromezer 



forintért szavazatokat vásároltam? Vajon ki? Kovács Gábort szeretném 
megkérdezni. 

Búza Zsolt polgármester: E-mailel tudom igazolni, hogy felkerestük a Dalerd 
Zrt.-t. Tisztelt képviselő asszony ott ült a testületi ülésen, és sajnálatosan hallom, 
hogy nincs tisztában 8 év után sem, hogy rendeletet vagy határozatot hozunk. 
Nem határozatot hoztunk a tüzelőfa ügyében, hanem rendeletet. Óriási 
különbség van a kettő között. A másik dolog össze kellett volna ülnie a 
képviselő-testületnek és döntenie kellett volna, de nem tudott, hiszen új 
választásokat írtak ki. Ez az egy akadálya van, hogy még mindig nem döntött a 
képviselő-testület. Amíg nincs képviselő-testület, addig nem tud dönteni, tisztelt 
képviselő asszony. Az tény, hogy a szalonnáért, a háromezer forintokért, a 
kolbászokért nyomozás folyik. Gábornak megadom a szót.  

Kovács Gábor: Felkerestek, nevet nem mondok, hogy háromezer forintot adtak 
neki, ha Mihályné Tóth Margitra és a vele induló társaira szavaz. Én a 
szavazópolgárt átirányítottam a jegyző asszonyhoz, hogy ebben a jegyző 
asszony illetékes eljárni. Rá 30percre ismételten bejött egy állampolgár 
ugyanezzel a problémával. Úgyhogy nem én vagyok a felbujtó. Nem én mentem 
a házakhoz, hogy tegyenek feljelentést.  

Búza Zsolt polgármester: Megadom a szót Dobos Péternek.  

Dobos Péter Pál külsős alpolgármester: Annyit szeretnék csak mondani, hogy 
nem feljelentést tettem, hanem állampolgári bejelentést. Csépe Istvánnak nem 
volt semmiféle engedélye, hogy kamerafelvételt csináljon a választás napján. 
Ezt megtette 6 órától 12 óráig, a választópolgárokat rögzítette. Személyiségi 
jogokat sértett ezzel.  

Búza Zsolt polgármester: Feri parancsolj.  

Gémes Ferenc: Nem volt szándékom felszólalni, de nem Kecskeméti Józsefné 
állt a piactér sarkán, nem Lépné Soós Anita volt, aki állt a piactéren, nem ő 
áskálódott, hanem csak válaszolt az áskálódásra. Nem Búza Zsolt és a mellette 
indulók vájkáltak és áskálódtak, hanem pont fordítva. Pontosan fordítva.  

Búza Zsolt polgármester: Megadom mindenkinek a szót.  

Csépe István képviselő: Köszönöm, hogy szót kaptam a polgármestertől. Tudni 
kell azt, hogy megyei bizottsági vizsgálaton vettünk részt, amiben többféle 
panasz mellett az első panasz az volt, hogy a személyi igazolványokkal mi 
történt, a következő panaszsor, ami megjelent foglalkozott volna személyesen 
azokkal a visszaéléssekkel, azokkal az emberekkel, akik ezeket a hibákat 
elkövették. Mi, akik júdásai vagyunk a falunak, visszavontuk a bejelentést, ami 
személy ellen volt. Meg kell említenem azt is, hogy volt egy panasz részemről 



pontosan, hogy láttam olyan jellegű tevékenységet a polgármester részéről, amit 
az első választáson én kivetni valónak tekintettem azért, mert Búza Zsolt a 
szavazókör előtt volt és a szavazást követően ezt el kellett volna hagynia, 
elmentem a jegyző asszonyhoz, aki azt mondta, írásban kell bejelenteni, de nem 
tettem meg.  A kamerát az első felszólításra leszedtem, ennyi a válaszom.  

Búza Zsolt polgármester: Volt egy kiadvány a tisztelt képviselők részéről, 
miszerint nem fenyegetnek senkit sem börtönnel. Csépe István képviselő jelölt 
„Több beadott fellebbezést mi vontunk vissza.” Miért vontátok vissza, miért 
nem hagytátok úgy, úgy kellett volna hagyni. Tessék jegyző asszony.  

 

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Kovács Gábor kijelentésével 
kapcsolatban,  amit mondott a voksvásárlásról, azt szeretném mondani, hogy 
amint tudomást szereztem erről, a Helyi Választási Bizottságot összehívtam, 
mert az ő hatáskörébe tartozott a voksvásárlással kapcsolatos bejelentés, nem a 
jegyző hatáskörébe. A HVB az elé tárt dokumentumok alapján úgy döntött, hogy 
ez az ügy alkalmas arra, hogy feljelentést tegyen. Megtette ismeretlen tettes 
ellen a feljelentést, jelenleg is folyik az eljárás. Csépe István képviselő által 
mondottakra is röviden reagálnék. Egy választás titkossága szent és sérthetetlen, 
ezért méltatlan a szavazókör előtti terület kamerás megfigyelése.  

Búza Zsolt polgármester: A szavazással kapcsolatban annyit szeretnék 
elmondani, hogy a képviselő társamat biztos az sérti, hogy elmentem szavazni. 
Egy polgármester se tud úgy elmenni szavazni, hogy láthatatlanná váljon. Úgy 
gondolom, semmiféle olyan dolgot nem követtem el, ami erre okot adott volna.  
Van-e egyéb más hozzászólás, észrevétel, javaslat?  Mert ha nincsen, akkor a 
napirendi pontok végére értünk.  

Búza Zsolt polgármester: Tessék, Mónika. 

Jónás Mónika: Szeretnék hozzászólni a hallottakhoz, nem megsértve a 
képviselőket. Én állásajánlatot kaptam az egyik ellenzéki képviselő jelölttől, 
amennyiben rá szavazok. 

Búza Zsolt polgármester: Ha nincs más egyéb bejelenteni való, észrevétel, 
akkor tisztelettel megköszönöm vendégeinknek a megjelenést. Az ülést 
bezárom.  

K.m.f.  

Búza Zsolt                                    Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
polgármester          jegyző  


