
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. október 03. napján 
megtartott rendkívüli üléséről. 
 
 
Jelen voltak:   Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   alpolgármester 
                        Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Kovács Gábor   képviselő 
                        Mihályné Tóth Margit   képviselő 
                          Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka           jegyző 
 
Igazoltan távol: 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 
pont elfogadására. 
Szeretném ismertetni az egyetlen napirendi pontot, támogatási igény benyújtása szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

133/2014. (X. 03.)     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 jegyző 
3) Irattár 

 

 

 

 

 



I. napirendi pont:  

Támogatási igény benyújtása szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 
Búza Zsolt polgármester: A szociális tüzelőanyag vásárláshoz lombos tűzifát, keményfát 
szeretnénk igényelni. 
 
Harangozóné Pálnok Orsolya: Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a lakásfenntartási 
támogatásban részesülők kapják.  
 
Búza Zsolt polgármester: A tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatban a szállítási költséget 
kell fizetni. Nem kívánom többel az írásos anyagot kiegészíteni. 
Ha nincs több kérdés, javaslat, kiegészíteni való, akkor elfogadásra javaslom.  
Igen, jegyző asszony. 
 
 Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: Majd kell tűzifa rendeletet is hoznunk, de arra 
még ráérünk, mert a tűzifa megvásárlásától számított 10. napon belül kell megalkotnunk.  
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönöm. Van-e kérdés, javaslat, kiegészíteni való ezzel 
kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom. 
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

134/2014. (X. 03.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási igény nyújt 
be a belügyminiszter 46/2014. (IX.25.) BM rendelete alapján a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra. 
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben 
részesülőtől ellenszolgáltatás nem kér. 
 
Igényelt mennyiség: 488 erdei m3 kemény lombos tűzifa 
Vállalt önerő összege: 160.000,- Ft 

Határidő: azonnal 

Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ Képviselő-testület tagjai 
2./ dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző 
3./ Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4./ Irattár 

 



 

 
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel megköszönöm a megjelenést. Az ülést bezárom.  

 

 

K.m.f. 

Búza Zsolt                                    Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka  
polgármester          jegyző  
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