
 1 

Jegyzőkönyv 

 

 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2016. augusztus 03. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
 
Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 
 
 
Jelen voltak:  Búza Zsolt   polgármester 
                        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) Döntés a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Programban való részvételről 

 

Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi pontot. 
Elmondja, hogy az írásos anyagot minden képviselő társa megkapta, áttanulmányozta. 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való az írásos előterjesztéssel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel, kiegészíteni való nem hangzott el. Kéri, aki egyetért az 
írásos anyag elfogadásával, kézfelemeléssel jelezze.  
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2016.(VIII.03.)    határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 
„Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 
részvételről” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő – testület támogatja, hogy Baks Község 
Önkormányzata részt vegyen a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programban.  

2. Baks Község Önkormányzat Képviselő - testülete a program 
keretein belül egy D típusú sportpark létrehozására nyújt be pályázatot.  
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3. A sportpark helyszínét Baks Község Önkormányzat 100%-os 
tulajdonát képező 326/1 hrsz-on jelöli ki.  

4. Baks Község Önkormányzat nyertes pályázat esetén vállalja a 
pályázati tájékoztató szerinti fenntartási kötelezettséget a sportpark 
tekintetében. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a pályázat 
elkészítéséhez szükséges előkészületeket tegye meg, az beadással 
kapcsolatos teendőket lássa el. 

A határozatról kivonaton értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester; 
2. Dr. Faragó Péter - jegyző 
3. Boriné Dóka Erika Gazdálkodási Csoport  
4. Harangozóné Pálnok Orsolya – pályázati referens 

 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a telefontorony átjátszó készülékével 
vagy a torony megépítésével mi a helyzet. Elmondja, hogy a telefonok használhatatlanok, ami 
véleménye szerint borzasztó.  

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy egy korábbi testületi ülésen már 
ismertette, hogy mi a Telekomnak az elképzelése, és azóta ezzel kapcsolatosan információt 
nem kaptunk. Elmondja, hogy ha a 2015-ös fejlesztési koncepcióba belefér, akkor 
megvalósításra kerül, ha viszont nem akkor a 2017-es évben lesz átjátszó készülék. 

Mihályné Tóth Margit képviselő: Véleménye szerint lehetőséghez mérten meg kellene 
sürgetni. 
Megkérdezi, hogy az önkormányzatnak 50%-ban van-e köze még a toronyhoz. 

Búza Zsolt polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem 50%-ban, hanem 100%-ban, mert 
az önkormányzat továbbra is 100%-ban tulajdonosa a toronynak, csak az üzemeltetéshez 
nincsen semmi köze.  

Mihályné Tóth Margit képviselő: Javasolja, hogy még egyszer kerüljön felkeresésre a 
szolgáltató.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kéri a jegyző urat, hogy írjon még egyszer levelet a Telekom 
Nyrt.-nek. 
Megkérdezi, hogy van-e más egyéb. 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Elmondja, hogy több baksi lakos is megkereste azzal a 
problémával, hogy sok a patkány a településen, főleg a Mária-telepen.  
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Elmondja, hogy ennek az oka az, hogy nem gondozzák a 
kerteket.  
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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 


