
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. augusztus 
28. napján megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
 Kecskeméti Józsefné   képviselő 
 Kovács Gábor   képviselő 

Mihályné Tóth Margit   képviselő 
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
 

Igazoltan távol:   Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
         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. Ismertetem az egy 
napirendi pontot, a rendkívüli testületi ülés napirendi pontját, tájékoztatás a 
szennyvíz pályázat támogatási intenzitásának növeléséről. 
 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

114/2014. (VIII. 28.) határozat 

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

Erről értesítést kapnak: 

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

 
Búza Zsolt polgármester: Rá is térnék az egyetlen napirendi pontra. A Magyar 
Közlöny 111. számában megjelent, hogy a szennyvíz pályázatunkkal 
kapcsolatban a támogatási intenzitást 95%-ra emelték. Ez egy boldog és 
örömteli hír, hiszen a lakosság és az önkormányzat terhei is csökkennek ezáltal. 
Ezek után a banki szakemberekkel átdolgozzuk a pénzügyi dolgokat és az LTP-
kből vissza tudunk fizetni valamennyi összeget a lakosságnak. 



Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Annyit szeretnék hozzátenni, hogy 
ennél a forrásnál, mint a Magyar Közlöny, nem lehet hitelesebb más. 
 

Kecskeméti Józsefné képviselő: Én annyit szeretnék kérdezni, hogy a 60%-ra 
mikor adunk be pályázatot? 

Búza Zsolt polgármester: Nagyon jó kérdés. Már hétfőn beadásra kerül a 
60%- nak az 5%-a. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy hozzunk határozatot 
arról, hogy a tájékoztatást a képviselő-testület tudomásul veszi. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

115/2014. (VIII. 28.) határozat 

Búza Zsolt polgármester tájékoztatását, miszerint a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0047 kódszámú „Baks szennyvízcsatorna 
hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című pályázat 
keretében a támogatási intenzitás 85,532 %-ról 95%-ra 
növekedett Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete 
tudomásul veszi. 

Erről értesítést kapnak: 

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

 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű 
bejelentés, az ülést bezárom. 

 
 
 

K.m.f.  

Búza Zsolt                                  Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
polgármester          jegyző  
 
 
 


