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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.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
21/2013. (II. 04.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
1.Napirendi Pont:
Az Őrangyal Patika energetikai pályázatához szükséges
tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Fátyolné
Ménesi Ildikó képviselő és Kecskeméti Józsefné képviselő személyében.
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22/2013. (II. 04.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Fátyolné
Ménesi Ildikó képviselőt és Kecskeméti Józsefné képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
Kecskeméti Józsefné képviselő

1. Napirendi Pont:
Az Őrangyal Patika energetikai pályázatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt: Az Őrangyal Patika szeretne az önkormányzat tulajdonában levő
ingatlan tetőszerkezetére rakni egy olyan megújuló energiát, ami elektromos
áramot fejleszt. A kérdés az, hogy hozzájárulunk-e ehhez?
Dr. Lajkó Norbert: Költségünk ezzel nincsen ugye?
Búza Zsolt: Nincsen, a kérelmében azt írta, hogy szeretne kérni tulajdoni lapot, de
ezt majd természetesen mondani fogjuk neki, hogy a Földhivatalban neki kell
intézni.
Dr. Lajkó Norbert: A határozatnak legyen az a tartalma, hogy bármilyen költség
merül fel ezzel kapcsolatban, az őt terheli, valamint, ha bármilyen változtatást kell
eszközölni a falakon, vagy az épületen, akkor egyeztessen velünk.

A képviselő testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
23/2013. (II. 04.)

határozat
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Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint a Baks Fő u. 94. szám alatti, 1/1. hrsz-ú.
Önkormányzati ingatlan tulajdonosa hozzájárulást
ad az Őrangyal Patika Kft. (6630 Mindszent,
Akácfa u. 2.) részére az ingatlanon megvalósítandó
háztartási méretű napelemes kiserőmű kiépítéséhez.
A képviselő-testület felhatalmazza Búza Zsolt
polgármestert, hogy az ingatlant érintő beruházás
műszaki feltételeit egyeztesse a kérelmezővel, a
kivitelezést
követő
soros
ülésen
annak
megvalósulásáról számoljon be a képviselőtestületnek.
Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt és
az ülést bezárom.

K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Kecskeméti Józsefné képviselő
jkv. hitelesítő

