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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2017. Január 11. napján 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 

 

Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 

 Lépné Soós Anita   alpolgármester 

                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 

                        Csépe István   képviselő 

 Mihályné Tóth Margit   képviselő 

 Dr. Orosz Éva   képviselő 

                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző 

Meghívottak: 

 Harangozóné Pálnok Orsolya   pályázati referens 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 

 

1) A Helyi Egyenlőségi Program módosításának elfogadása  

2) Előterjesztések, javaslatok 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, 

hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi a napirendi pontokkal kapcsolatosan, 

hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.  

Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. A napirendi pontokat elfogadásra 

javasolja, kéri, aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.  

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot 

1/2017.(I.11..)    határozat 
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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:  

A Helyi Egyenlőségi Program módosításának elfogadása 

 

Harangozóné Pálnok Orsolya: Baks település fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása 

során olyan területeket is érintenek a források megszerzést célzó pályázatok, amelyek 

problémakénként korábban is azonosíthatóak voltak településünkön, azonban nem nevesültek 

a Helyi Esélyegyenlőségi Programban. A sikeres forráslehívás feltétele a probléma területek 

és a megoldásukra irányuló intézkedések beemelése a HEP-be. 

A gyermekek célcsoportját illetően a korai fejlesztéshez kapcsolódó szolgáltatások 

bevezetésének szükségessége és a mélyszegénységben élők célcsoportjához kapcsolódóan a 

szegregált élethelyzetben lévők segítése komplex programokkal. Ez a Biztos Kezdet 

Gyermekház, amely a 0-3 éves korú gyermekek korai fejlesztésre irányul. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2017.(I.11.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Baks 

Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosítása” tárgyú 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 

 



 3 

1. Baks Községi Önkormányzat Képviselő – testülete támogatja és 

elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítását, az előterjesztésben 

foglaltak alapján.  

2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert az adminisztrációs 

teendők ellátására, a módosított HEP aláírására és benyújtására az SZGYF felé.  

 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 

2. Dr. Faragó Péter mb. jegyző 

3. Gazdálkodási Csoport  

4. Harangozóné Pálnok Orsolya esélyegyenlőségi referens, a HEP 

készítője 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő pont Varga Dániel névváltoztatási kérelme. Az 

édesapja halála miatt változtatási kérelem. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

2/2017.(I.11.)     határozat 

 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 

3) Irattár 

 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Filipovics Jánosné tüzelőanyag 

tárolására közterületen a Rózsa u 33. számmal szembeni területen, melyet 15000 Ft / hó 

ajánlattal.  

Csépe István képviselő: A helyi rendelet kimondja, Tüzelőanyagot közterületen tárolni nem 



 4 

lehet, csak rövid ideig.  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység a fa és szén 

árusítása, különböző szakhatóságok felé, és ezek a szakhatóságok leellenőrzik a 

tevékenységet. Erre a tevékenységre nincs az önkormányzatnak rálátása. Nem tartozik a 

közterület rendelet hatály alá ez a beépítetlen terület. Rövid távú bérleti szerződést javasol, 

amely maximum 3 hónapra szól, többszöri meghosszabbítással. 

Búza Zsolt polgármester Elmondja, hogy mivel nem tartozik a közterület rendelet hatálya 

alá, ezért egyetért a rövidtávú szerződéssel, amely 3 hónapos, amelyet a képviselő testület 

felülvizsgálhat, és különböző szabályokat, rendelkezéseket rakhat bele. Elfogadásra javasolja 

a 3 hónapos szerződést. 

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: Javasolja, ezt a területet az önkormányzat kerítse be, és úgy 

kössön szerződést a vállalkozóval 

Csépe István képviselő: Elmondja, hogy aggálya van azzal, hogy ha lejár a fűtési szezon, 

akkor ott lesz hagyva a szemét, ennek a vállalkoznak birtokában egy egy másik terület, miért 

nem használja azt. 

Búza Zsolt polgármester: 12 óra 23 perckor megérkezett Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő. 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Kérdése, hogy a feltételekbe belevehető, hogy 

ugyanolyan állapotba kell, hogy visszaadja a területet, mint ahogy átvette. 

Búza Zsolt polgármester: tegyünk bele olyan feltételeket, hogy a fűtési szezon lejártával, 

illetve a bérleti szerződés lejártával az ott maradt tüzelőt, 8 napon belül köteles eltakarítani, és 

úgy helyreállítani a területet, ahogy átvette. 

Csépe István képviselő: Javasolja, hogy a terület őrzés védelmét, a vállalkozót terheli  

Dr. Faragó Péter m.b. jegyző: A területen történt bármilyen baleset. illetve kár estén az 

önkormányzat nem vállal felelősséget. 

Csépe István képviselő: A közlekedést nem akadályozhatja. 

Lépné Soós Anita alpolgármester: Mindenféle kárért a vállalkozót terheli. 

Búza Zsolt polgármester: elfogadásra javasolja a 3 hónapos szerződést azokkal a 

feltételekkel, amelyek elhangoztak. Szavazásra bocsájtja a kérdést 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

4/2017.(I.11..)    határozat 

Filipovics Jánosnéval az önkormányzat 3 hónapos bérleti szerződét köt. 
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A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 

2. Dr. Faragó Péter -megbízott jegyző 

 

Búza Zsolt polgármester: Csépe István kérelme, a 0390/2 hrsz. ingatlan homokos gödör 

mellett terület kaszálási joga. 

Csépe István képviselő: Ez 3,5 Ha terület, amely parlagon van hagyva. 

Búza Zsolt polgármester: 2003 óta minden évben Csépe István beadja a kérelmet minden 

évben megtárgyalta a képviselő testület, és minden évben oda lett adva. így az 

önkormányzatról egy gond le van véve. Ez a terület nem egy hálás területe, parlagon van 

hagyva. 

Csépe István képviselő: Erre rendelet van, hogy mindekkor a polgármester dönt el ennek az 

odaítélést. Ez az előző képviselő testület ruházott fel a kaszálok odaítélésével kapcsoltban 

Búza Zsolt polgármester: Köszöni a képviselő társainak és meghívott vendégének a 

megjelenést. Az ülést bezárja. 

 

 

  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  

polgármester         mb. jegyző 


