
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. szeptember 

18. napján megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

 

Búza Zsolt polgármester: 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: 

148/2013. (IX.18.) 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 

 

Búza Zsolt polgármester: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők 

megválasztására Kecskeméti Józsefné képviselő és Lépné Soós Anita képviselő 

személyében. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

149/2013. (IX.18.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

Kecskeméti Józsefné képviselőt és Lépné Sós Anita 

képviselőt jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 

3) Kecskeméti Józsefné képviselő  

4) Lépné Soós Anita képviselő 

 

I. Napirendi pont  

A „Jövőnek dolgozunk” szociális szövetkezet székhely hozzájárulása 

Búza Zsolt polgármester: Egyetlen egy napirendi pontot kell ma tárgyalnunk, 

mégpedig a Szociális Szövetkezet székhelyéről kell döntenünk. Döntött arról a 

képviselő-testület, hogy Szociális Szövetkezetet hozunk létre külsős alapító 

tagokkal és az önkormányzat is részt vesz benne. A Komplex telep folytatásaként a 

Szociális Szövetkezet neve a „Jövőnek dolgozunk” nevet kapta. Tekintettel arra, 

hogy az önkormányzat rendelkezésére áll az üres szolgálati lakás, mely alkalmas 

lenne székhelynek, kérem a képviselő- testületet, hogy járuljon hozzá a szolgálati 

lakás székhelyként való rendelkezésre bocsájtáshoz bérleti jogviszony keretében, 

melynek részleteit a későbbiekben fogjuk kidolgozni. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

150/2013. (IX.18.) határozat 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy mint tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a 

Jövőnek Dolgozunk Szociális Szövetkezet a székhelyét a 6768 

Baks, Fő utca 92., 1/1 hrsz. alá jegyeztesse be. 

 

Határidő: azonnal 

   Felelős: Búza Zsolt polgármester 

 

   Erről értesítést kap: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) Dr. Elekes Petra jegyző 

3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró és az általa 

érintettek 
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Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt 

és az ülést bezárom. 

K.m.f. 

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

Kecskeméti Józsefné képviselő Lépné Soós Anita képviselő 

     jkv. hitelesítő             jkv. hitelesítő 


