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  Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. február 15. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
 Lépné Soós Anita   alpolgármester 
 Fátyolné Ménesi Ildikó   képviselő 
                        Kecskeméti Józsefné   képviselő 
                        Csépe István   képviselő 
  Mihályné Tóth Margit    képviselő 
 Dr. Orosz Éva   képviselő 
                        Dr. Faragó Péter   mb. jegyző 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai:  
 

1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása, véleményezése 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 
2) A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezésének 

megerősítése 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

  
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapítja, 
hogy a képviselő-testület határozatképes. Megkérdezi, hogy a napirendi pontokkal 
kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való.  
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: 
 
12/2016.(II.15.)    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:  

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet megalkotása, véleményezése 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 
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Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nem 
véleményezte a költségvetési rendelet megalkotását. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 
költségvetési rendelet megalkotását, véleményezését a következő soros testületi ülésre napolja 
el. Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való. 
 Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Kéri, aki egyetért a határozati 
javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2016.(II.15.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésére vonatkozó rendeletet, és úgy 
határozott, hogy az ezzel kapcsolatos döntést elnapolja a februári soros 
testületi ülésre.  
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop. vezető 
4) Irattár 

 
 
II. napirendi pont:  

A szilárd hulladékszállítással kapcsolatos rendelet hatályon kívül helyezésének 

megerősítése 

Ea.: Búza Zsolt polgármester 
 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy itt a szilárd hulladékszállítás 70 év feletti 
támogatottjainak a rendeletben megalkotott 30%-os önkormányzati támogatás hatályon kívül 
helyezésének megerősítéséről van szó.   
Kéri, aki egyetért a rendelet hatályon kívül helyezésének megerősítésével, kézfelemeléssel 
jelezze.  
 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2016.(II.15.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 70 
éven felüli baksi lakosok számára korábban biztosított szilárd 
hulladékszállítást érintő 30%-os díjkedvezmény lehetőségét, és úgy 
határozott, hogy 2016. január 1. napjától megszünteti, tekintettel a 
kisebb űrmértékű edényzetek bevezetésére. 
 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Faragó Péter m.b. jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4) Irattár 
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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.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Faragó Péter  
polgármester         mb. jegyző 
 


