
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2014. március 3. 

napján megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Elekes Petra jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 

                   
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja, hogy a 

képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített 

napirendi pontok elfogadására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

33/2014. (III. 03.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) Dr. Elekes Petra jegyző 
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I. napirendi pont:  

A 2014-2020 közötti tervezési időszak vidékfejlesztési feladatainak ellátása 

tárgyában szükséges döntés meghozatala (A Gördögök Kisteleki Görkorcsolya 

Egyesülethez csatlakozásról szóló döntés) 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 

Búza Zsolt polgármester: A 2014-2020 közötti tervezési időszak vidékfejlesztési 

feladatainak ellátása tárgyában szükséges egy döntés meghozatala, mely szerint 

célszerű, hogy a vidékfejlesztési feladatokat, a 2007-2013 tervezési időszakban 

működő Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület helyett a 2014-2020 – as 

időszakban az együttműködést a közleménynek megfelelő formában a Gördögök 

Kisteleki Görkorcsolya Egyesülethez csatlakozva kívánja megvalósítani. Van-e 

kérdés ezzel kapcsolatban?  

Elfogadásra javaslom a határozati javaslatot. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

34/2014. (III.03.) határozat 

Baks Községi Önkormányzatának képviselő-

testülete az EMVA Társfinanszírozási Intézkedések 

Irányító Hatóságának 5./2014 (II./6.) közleményének 

ismeretében, a 2014-2020 közötti tervezési időszak 

vidékfejlesztési feladatainak ellátása tárgyában úgy 

döntött, hogy a vidékfejlesztési feladatokat, a 2007-

2013 tervezési időszakban működő Homokhátság 

Vidékfejlesztési Egyesület helyett a 2014-2020 – as 

időszakban az együttműködést a közleménynek 

megfelelő formában a Gördögök Kisteleki 

Görkorcsolya Egyesülethez csatlakozva kívánja 

megvalósítani. 

A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert a 

csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.  

 
Határidő: 2014. március 3. 

Felelős:  polgármester 

 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Dr. Elekes Petra jegyző 

2. Búza Zsolt polgármester; 

3. Boriné Dóka Erika gazd csop. Vez. 

4. Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati ref. 

 



 3 

Búza Zsolt polgármester: Szeretném megkérdezni, hogy van-e a nyilvánossággal 

kapcsolatos kérdés, észrevétel, bejelenteni való?  

 

Köszönöm szépen, ha nincs más közérdekű bejelentés az ülést bezárom. 

 

 

 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

 


