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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. augusztus 11. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
                        Lépné Soós Anita   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
  Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1) Támogató vélemény beszerzése a Kisteleki Rendőrkapitányság részéről 

2) Szociális bérlakás pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

3) Földvásárlással kapcsolatos elővásárlási jog megtárgyalása, döntés meghozatala 

 
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontokat. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirendi pontokkal 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a 
napirendi pontok elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2016.(VIII.11.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített 
napirendi pontokat elfogadja.  

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Irattár 

I. napirendi pont:  

Támogató vélemény beszerzése a Kisteleki Rendőrkapitányság részéről 

 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy Szabó Zsolt r. alezredes úr levelet írt az 
önkormányzatnak, miszerint Hegyi Norbert rendőr főtörzsőrmester úr kezdeményezte a  
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rendőrség hivatásos állományába történő visszavételét. A kapitány úr úgy döntött, hogy Hegyi 
Norbert rendőr főtörzsőrmestert szeretné kinevezni a Baksi Rendőrőrs állományába. 

Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel, kiegészíteni való. 
Kiegészítésképpen elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő társa megkapta.  

Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy miért ment el, és hogy most miért akar 
visszajönni. 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy leszerelt, majd Németországba ment, 
ahol nem úgy alakultak a dolgai, ahogyan tervezte. Visszajött Magyarországra, a biztos állás 
érdekében, amit a rendőrségnél meg is kap.  

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése. Kérdés nem hangzott el. Kéri, aki egyetért az első 
napirendi pont elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2016.(VIII.11.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 06060-
101/64-3/2016.Szü. számú Kisteleki Rendőrkapitányság megkeresését a 
Baksi Rendőrőrsöt érintő személyzeti változásról és úgy határozott, hogy 
Hegyi Norbert rendőr főtörzsőrmester eredményes visszavételi eljárásának 
lefolytatása esetén a Baksi Rendőrőrs állományába körzeti megbízotti 
beosztásba történő kinevezését támogatja. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 
2. Dr. Faragó Péter - megbízott jegyző 
3. Kisteleki Rendőrkapitányság 
4. Irattár 

 

II. napirendi pont:  

Szociális bérlakás pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy két szociális bérlakás van üresen jelen 
pillanatban. A lakásokra 5 pályázat érkezett.  
Megkérdezi a Szociális Bizottság elnökét, hogy milyen döntés született.  

Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, hogy a Szociális Bizottság megtárgyalta és azt a 
döntést hozta, hogy az 5 pályázó közül Filipovics Jánost és Kanalas Krisztinát javasolja 
elfogadásra a képviselő-testület felé.  

Búza Zsolt polgármester: Köszöni szépen. Megkérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kérdés.  
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a sok pontszámmal rendelkező nő, miért nem 
nyerte el. 
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Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy ő nem Bakson lakik.  
 
Csépe István képviselő: Megkérdezi, hogy a Filipovics János az-e, aki a telepen lakik. 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Válaszában elmondja, hogy igen a telepen lakik.  
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e egyéb kérdés. Kérdés nem hangzott el. 
Elfogadásra javasolja a Szociális Bizottság döntését. Kéri, aki egyetért, vele kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
78/2016.(VIII.11.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Szociális 
Bizottság javaslatát a szociális bérlakások bérleti jogának elnyerése 
tárgyában és úgy határozott, hogy a Bizottságok által javasolt személyeket 
jelöli ki bérlőként az alábbiak szerint: 

                            Filipovics János 
                            Kanalas Krisztina. 
                             

Erről értesítést kap: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter jegyző 
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati referens 
4) Irattár 

 

III. napirendi pont:  

Földvásárlással kapcsolatos elővásárlási jog megtárgyalása, döntés meghozatala 

Búza Zsolt polgármester: Átadja a szót a jegyző úrnak.  

Dr. Faragó Péter mb. jegyző: Elmondja, hogy az önkormányzat egy megkeresést kapott arra 
vonatkozóan, hogy nyilatkozzon, hogy élni kíván-e 3 földterület esetében az elővásárlási 
jogával.  
Ismerteti a földterületeket.  
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy azt a döntést hozza, hogy nem kíván az elővásárlási 
jogával élni. 

Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy hány hektár fölterületről van szó. 
 
Faragó Péter mb. jegyző: Válaszában elmondja, hogy 7 hektár földterületről. 

Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy az önkormányzatnak nincs fedezete erre, ezért 
úgy gondolja, hogy nem él az elővásárlási jogával. Megkérdezi, hogy van-e egyéb javaslat. 
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Egyéb javaslat nem hangzott el. 
Kéri, aki egyetért az elővásárlási jog lemondásával, kézfelemeléssel jelezze.  

 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2016.(VIII.11.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a Juhász és 
Csvila Ügyvédi Iroda megkeresését a 0366/4, 0366/7, 0366/8 hrsz.-ú 
ingatlanok vonatkozásában és úgy döntött, hogy nem él a törvény által 
biztosított elővásárlási jogával. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 
2. Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző 
3. Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda 
4. Irattár 

 

 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb, kérdés, bejelentés. Kérdés, 
bejelentés nem hangzott el. Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Az ülést bezárja. 

 
 
  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                       Dr. Faragó Péter  
polgármester          mb. jegyző 


