
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2015. augusztus 12. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
                        Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző  

Boriné Dóka Erika   gazd.csop.vez.  
 

Igazoltan távol: Búza Zsolt   polgármester 
      
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása  
Előadó: Boriné Dóka Erika  
 

2) Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása  
Előadó: Boriné Dóka Erika  
 

3) SZMSZ módosítása  
Előadó: Dr. Faragó Péter mb.jegyző  
 
  

Lépné Soós Anita alpolgármester: 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? Aki egyetért a 
napirendi pontok elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2015.( VIII.12.)    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 

 



 

I. napirendi pont:  

Települési önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatása 
Előadó: Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.  
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Előadóként felkérem és tisztelettel köszöntöm Boriné 
Dóka Erika gazdasági csoportvezetőt, és megkérem, hogy ismertesse a tartalmát az 
előterjesztésnek. 
 
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez: A Minisztérium pályázatot írt ki az önkormányzatok 
működési költségeinek támogatására. Ezt szeretnénk beadni augusztus 20.-ig, és erről kellene 
egy határozatot hoznia a képviselő-testületnek, hogy támogatja, hogy ezt a pályázatot 
beadhassa az Önkormányzat.   
 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönjük. Határozati javaslat a következő: 
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 és a III.4. pont 
szerint igényelhető települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési 
támogatására pályázatot nyújtson be. 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel, jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2015.( VIII.12.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 és a III.4. pont szerint 
igényelhető települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Irattár 

 
II. napirendi pont:  

Települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása  
Előadó: Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.  
 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Ismételten felkérem Boriné Dóka Erika gazdasági 
csoportvezetőt, hogy adjon erről részletes tájékoztatást.  

Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez: Ettől az évtől kezdődően van hirdetve a pályázat, 2 
ütemben lehet rá pályázni, és mi a második ütemre pályáznánk. Az egész évi segélyek 
összegére lehet pályázatot benyújtani. Ez lett előkészítve és fogjuk beadni pénteken.  



Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, kiegészítenivalója? 
Ha nincsen, akkor ismertetem a határozati javaslatot:  
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Magyarország 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 és a III.4. pont 
szerint igényelhető települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására pályázatot 
nyújtson be. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel, jelezze.  
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
96/2015.( VIII.12.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 
2014. évi C. törvény 3. melléklet I.7 és a III.4. pont szerint 
igényelhető települési önkormányzatok rendkívüli szociális 
támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4.) Irattár 

 

III. napirendi pont:  

SZMSZ módosítása  
Előadó: Dr. Faragó Péter mb. jegyző   
 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Ennek a tájékoztatásához megkérem Dr. Faragó Péter 
megbízott jegyző urat.  

Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Tisztelt képviselő-testület technikai jellegű módosítást 
javasolnék a vonatkozó rendeletbe. Korábbi képviselő-testület által benyújtott pályázati 
vállalás teszi indokolttá azt, hogy beillesszük az SZMSZ-be a vonatkozó mondatot, ami 
gyakorlatilag az iskolarendszerű képzésben részvevő köztisztviselők tanulmányi munkaidő 
kedvezmény megállapítását szabályozza. Kérem, támogassa a testület.  

Lépné Soós Anita alpolgármester: Aki elfogadja a jegyző úr által tájékoztatásban szereplő 
módosítással az új SZMSZ-t, kérem kézfelemeléssel, jelezze.  

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 
14/2015. (VIII.12.) számú Önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és 

működési 
szabályzatáról szóló 13/2015. (VI.26.) számú rendelet módosításáról 

(lásd mellékletek között) 

 

 

 



 
Lépné Soós Anita alpolgármester: Köszönjük. Azt szeretném megkérdezni, hogy van-e még 
egyéb kérdés, észrevétel, kiegészíteni való? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a megjelenést a 
képviselő társaimnak. Az ülést bezárom. 
 
 
 
  K.m.f.  

Lépné Soós Anita                                      Dr. Faragó Péter  
alpolgármester        mb. jegyző 


