Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. február 8. napján
megtartott rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme
Jelen voltak: Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Csépe István
Dr. Faragó Péter
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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.
Az ülés napirendi pontjai:
1)

Önkormányzati lakások, helyiségek
rendeletmódosítása
Ea.: Búza Zsolt polgármester

bérletéről

és

elidegenítéséről

szóló

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes. Az írásos anyaggal kapcsolatosan elmondja, hogy a
módosításokat az előző testületi ülésen ismertette, de nem alkotta meg a képviselő-testület a
rendeletet. Azóta történt egy rendkívüli esemény, amely miatt javasolja, hogy a rendeletet
fogadja el a képviselő-testület, valamint javasolja, hogy a teljesen üresen álló ingatlanokba,
azaz a Barátság utcai, Ady Endre utcai illetve a Kolozsvári utca 13. szám alatti ingatlanra a
rendeletet alkossa meg a képviselő-testület és a legrövidebb határidővel kerüljenek feltöltésre
pályázóval.
Kiegészítésképpen elmondja, hogy ha-és amennyiben a képviselő-testület javaslatokat tesz a
későbbiekben a rendelet módosítására akkor módosítani fogja a képviselő-testület.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel az elhangzottakkal kapcsolatosan.
Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, hogy ő tudja, hogy vannak már beérkező
pályázatok.
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy mindjárt megkérdezésre kerül a pályázati
referensnél, de a korábban beérkező pályázatok esetén a pályázónak újra be kell nyújtania a
pályázatot.
Kéri a képviselő testület tagjait, hogy ha-és amennyiben egyetértenek azzal, hogy a
rendeletben szereplő 15 napot, mely a pályázati kiírásra vonatkozik 7 napra módosítsák,
illetve természetesen benne maradnak a rendeletbe foglalt módosítások, kézfelemeléssel
jelezze.
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A képviselő–testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2016. (II. 08.) rendelete az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és
elidegenítéséről
(rendelet szövege a mellékletek között)
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy van-e más egyéb kérdés, kiegészíteni való az
üléssel kapcsolatban. Kérdés nem hangzott el. Megköszöni a képviselő társainak a
megjelenést. Az ülést bezárja.
K.m.f.
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