
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2017. június 29. napján 
megtartott soros 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. Veres Péter    jegyző 
     
 
Meghívottak: Szabó Zsolt  rendőr alezredes 
 Cimberné Maszlag Anikó   intézményvezető 
 Somogyiné Utasy Ibolya   intézményvezető 
 Dobos Péter Pál   külsős alpolgármester 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

 
Búza Zsolt polgármester: Köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes. Ismerteti a napirendi 
pontot. 
 
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, kiegészíteni való a napirendi pontokkal 
kapcsolatban.  
 
 
Az ülés napirendi pontjai: 
 
1) Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két  ülés 

között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről 
Ea.: Búza Zsolt polgármester 

2) Tájékoztató a község közrendjének és közbiztonságának helyzetéről, a Bűnmegelőzési 
és Vagyonvédelmi Egyesület munkájáról  
Ea.: A Kisteleki Rendőrkapitányság vezetője 

3) Beszámoló a község természetvédelmi helyzetéről – Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatósága 
Ea.: Pataki Zsolt természetvédelmi őr 

4) Előterjesztések 
5) Bejelentések, interpellációk 

 

 



 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
69/2017.(VI.29.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 
napirendi pontokat és meghívó szerinti tartalommal elfogadta azt. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Köszönti Szabó Zsolt kapitány urat, és felkéri, hogy tartson 
beszámolót Baks Község közrendjéről, közbiztonsági helyzetéről. 
 

Szabó Zsolt: Elmondja, hogy megállapítható, hogy Baks község területén a regisztrált 
bűncselekmények száma a korábbi évekhez hasonlóan alacsony bűnügyi fertőzöttségre utal, 
az elmúlt 7 év adatait figyelembe véve 2016. évben a legkevesebb bűncselekményt 
regisztráltuk (2010. évben 93 bűncselekmény, ugyanakkor 2016. évben 29 bűncselekmény). 
A legjellemzőbbek a vagyon elleni bűncselekmények, a lopások, Baks területén a tavalyi 
évben 5 ilyen eset volt. Baks község vonatkozásában a bűncselekmények összetétele 
strukturálisan jelentősen nem változott, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét leginkább 
befolyásoló bűncselekmények vonatkozásában ki kell emelni, hogy az elmúlt évben 7 
közterületen elkövetett bűncselekményt regisztráltunk. 
Statisztikai adatokra támaszkodva kijelenthető, hogy Baks élhető település, jók a statisztikai 
adatok, Bakson a regisztrált bűncselekmények száma csökkent. 
A közterületen fokozottabb a rendőri jelenlét. A Belügyminisztérium felmérése szerint a 
kisteleki rendőrőrs az első helyen végzett a statisztika alapján. 
 
Búza Zsolt polgármester: Megköszöni a kiegészítést, megkérdezi, hogy kérdés hozzáfűzni 
való van-e a képviselők részéről? 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Köszönettel tartozik a Mária telepi lakosok nevében a 
járőrszolgálatért, mert a lakosok biztonságérzete jelenősen javult. 
 
Csépe István képviselő: Elmondja, hogy kiteljesedni látszik az egyenruha visszatartó ereje és 
a rendőri jelenlét is meghatározó tényező, hogy a bűncselekmények száma csökkenjen. 
 
Búza Zsolt polgármester: Az áramkimaradás kapcsán is hívás nélkül jöttek, hogy ne 
történjen bűncselekmény. Jó a kapcsolat a helyi polgárőréggel is a Rendőrségnek. 
Megköszöni az eddigi segítséget 
 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
70/2017.(VI.29.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
Kisteleki Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolóját - Baks Község közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről - 
és úgy határozott, hogy az írásos előterjesztést elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: Előterjeszti a második napirendi pontot, amely a Polgármesteri 
beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb 
intézkedésekről, eseményekről. Az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni, elfogadásra 
javasolja az írásos anyagot. 
Kéri, hogy aki a második napirendi pontot jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
71/2017.(VI.29.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
„Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, 
eseményekről” szóló beszámolót és úgy határozott, hogy azt az írásbeli 
előterjesztés tartalmával elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Irattár 

Búza Zsolt polgármester: Előterjeszti a Kiskunsági Nemzeti Park beszámolóját, az írásos 
anyagot mindenki megkapta. Megkérdezi, hogy van e valamilyen kérdés, kiegészítés.  
Szóban csak annyit fűz hozzá, hogy hétfőn érkezik 20 növendék bivaly, aki szeretné, az 
megnézheti őket. A terület elő van nekik készítve, késő őszig maradnak itt. A Kiskunsági 
Nemzeti Parknak köszönhető, hogy meghallgatta a kérésünket, hogy bivalyokat helyezzenek 
ki abból a célból, hogy a zöldfelületet lelegeljék és rendezettebbé tegyék. 
Kéri, hogy aki a napirendi pontot jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
72/2017.(VI.29.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
Kiskunsági Nemzeti Park 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját 
és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. 



Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő napirendi pont a falunappal kapcsolatos. A héten volt 
egy PÜB és egy SZB ülés, ahol 3 előterjesztés megtárgyalásra került, és mind a három 
előterjesztést elfogadásra javasolják a képviselőnek. Az első előterjesztés Baks Községért 
kitüntetés adományozása Kovács Jánosnak, aki az év Vízügyi Dolgozója kitüntetést kapott a 
belügyminisztertől. Azt gondolom, hogy mi is mindenben számíthattunk Janira, továbbá 
évtizedek óta védte a baksiak lakóházait. 
 
Kéri, aki jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
73/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi Falunapi rendezvényen Baks Községért Kitüntetést 
adományoz Kovács Jánosnak. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Kovács János 
4. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Baks Községért kitüntetés 
adományozása Tomuszné Fülöp Katalin részére. 
 
Kéri, aki jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
74/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi Falunapi rendezvényen Baks Községért Kitüntetést 
adományoz Tomuszné Fülöp Katalin részére. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Tomuszné Fülöp Katalin 
4. Irattár 

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a díszoklevelek adományozása civil 
szervezeteknek. Az első a Sportegyesület, aki a megye III. –ban ezüstérmet szerzett, a 
második a Szivárvány Népdalkör, akik Hajdúszoboszlón a KI-MIT- TUD-on arany minősítést 



kaptak. A harmadik a Prücsök Néptánccsoport, akik az Országos Néptánc Fesztiválon kiemelt 
aranyminősítést kaptak. 
Kéri, aki jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
75/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi Falunapi rendezvényen Baks Községért Díszoklevelet 
adományoz a Baksi Sport Egyesület részére. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Baksi Sport Egyesület 
4. Irattár 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
76/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi Falunapi rendezvényen Baks Községért Díszoklevelet 
adományoz a Szivárvány Népdalkör részére. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Szivárvány Népdalkör 
4. Irattár 

A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
77/2017.(VI.29.)     határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy a 
2017. évi Falunapi rendezvényen Baks Községért Díszoklevelet 
adományoz a Prücskök Néptánccsoport részére. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Prücskök Néptánccsoport  
4. Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés pályázat benyújtása rendkívüli 
támogatásra az önkormányzatnak. Elmondja, hogy rendkívüli támogatás benyújtására egy 
évben kétszer van lehetőség. Ebben az évben már egyszer benyújtott az önkormányzat 
működési célú támogatásra, ez lenne a második. 
 



Kéri, aki egyetért a pályázat benyújtásával, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
78/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 
2. pont a), b) és c) pontok szerint igényelhető megyei 
önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli 
szociális támogatására pályázatot nyújtson be. 
 
Ezen határozattal egyidejűleg Baks Község Önkormányzat 
képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázathoz szükséges eljárásokkal, döntések 
meghozatalával, szerződések aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: gazdasági csoport 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Dél- Alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás továbbiakban DHGT beszámolója. Átadja a szót Veres Péter 
jegyzőnek. 
 
Dr. Veres Péter jegyző: Elmondja, hogy a DHGT május 31-én megtartott ülésén elfogadott 
egy Társulási megállapodás módosítást, melyet utólag el kell fogadnia a Képviselő 
testületnek. 
A módosítás arra irányul, hogy a Társulás által megküldött anyagot egységes szerkezetben 
fogadja el a képviselő testület. 
 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés.  
Kéri, hogy aki az előterjesztést jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
79/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete 
megtárgyalta a DHGT Társulási Megállapodás 
módosítását és úgy határozott, hogy azt az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. DHGT 
4. Irattár 

 
 



Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Dél- Alföldi Hulladékgazdálkodási 
Társulás beszámolója a 2016 - 17 évi tevékenységéről, átadja a szót Veres Péter jegyzőnek. 
 
Dr. Veres Péter jegyző: Elmondja, hogy az írásos anyag tartalmazza a társulás 
tevékenységét. Ezt is a képviselő testületnek el kell fogadnia. 
 
Búza Zsolt polgármester: Kérdés észrevétel? 
Kéri, hogy aki az előterjesztést jóváhagyja, az kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
80/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete 
megtárgyalta a DHGT által elkészített pénzügyi helyzetről 
szóló beszámolóját és úgy határozott, hogy azt az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Veres Péter jegyző 
3) DHGT 
4) Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Baloghné Váradi Brigitta kérelme, aki a 
Tiszakálmánfalvi tánctábort szervezi. Ehhez 70000 Ft összegű támogatást szeretnének kérni. 
 
Dr Orosz Éva képviselő: Megkérdezi, csak baksi iskolás gyerekek vannak ebben a táborban? 
 
Búza Zsolt polgármester: Nem tudja pontosan, de támogatja a kérelmet, örül, hogy a 
gyermekek el tudnak jutni Tiszakálmánfalvára. Kéri, hogy azok a gyerekek is részesüljenek a 
támogatásból aki baksi, táncos, de esetleg most nem utazott ki Tiszakálmánfalvára. Ne legyen 
diszkrimináció a gyerekek között ebben a tekintetben. 
 
Csépe István képviselő: Ha valaki felelősen megállapította, hogy ez a tábor 220.000 Ft- ba 
kerül és a néptáncos szülők kifizetik a 150.000 Ft-ot, akkor nekünk kötelességünk hozzátenni 
a hiányzó összeget. Ezek a gyerekek megdolgoztak azért, hogy oda kerüljenek és vigyék a 
hírnevet. Képezzünk azoknak a gyerekeknek is egy külön alapot, akik itthon maradtak, mert 
szükségük van rá, ez így korrekt. 
 
Búza Zsolt polgármester: Egyetért a felvetéssel, erről Brigivel még tárgyal. Egy új kérelem 
beadására lesz szükség. 
Elfogadásra javasolja a 70 ezer forintos támogatást a néptánccsoportnak 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
81/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta Baloghné 
Váradi Brigitta kérelmét, miszerint 70.000 Ft támogatást kér a 
Néptánccsoport Tiszakálmánfalvi táboroztatásához. A kérelmet a 
képviselő testület elfogadta. 



Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Baloghné Váradi Brigitta 
4. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a szociális és a gyermekvédelmi 
beszámoló írásos anyaga. Személyi változás történt a Gyermekjóléti Szolgálatnál. Harcsás 
Gizella van Kolompár Mariann helyett. Nagyon részletes írásos beszámolót kaptunk a 
családsegítőtől, melybe minden alapadat és statisztikai adat szerepel. Minden héten elkérik az 
Önkormányzat autóját különböző adományoknak a településre juttatása érdekében. Továbbá 
Anitáék kapcsolatban vannak az élelmiszerbankkal, ahonnan hetente kétszer hoznak 
adományt, különféle pékárut.  
Kitér a Népkonyha projektre is, ahol a 40 év felettiek is kapnak egy tál meleg ételt minden 
nap, köszönhető ez egy fél éves tárgyalássorozatnak.  
 
Megkérdezi, hogy van-e az írásos anyaggal kapcsolatosan kérdés, észrevétel? 
 
Lépné Soós Anita képviselő: A beszámoló nagyon részletes és a jelzőrendszeri tagok 
hozzáállása is pozitív. Az adományozás terén idősebb korosztályra nem látunk rá, nem tudjuk, 
hogy ki az, akinek bármilyen segítségre van szüksége. Kéri a képviselő testületet, hogyha 
tudomásuk van olyan idős emberről, akik még nem kerültek be a látókörükbe, azt jelezzék. 
 
Csépe István képviselő: És ki dönti el azt, hogy kinek jár és kinek nem? 
 
Lépné Soós Anita képviselő: Anno a családgondozás terén volt rálátásom a hátrányos 
helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű családokra. Továbbá felvettem a kapcsolatot a 
jelzőrendszeri tagokkal, a gyermekjóléti szolgálattal. 
 
Csépe István képviselő: Bosszantó, hogy azt látjuk, hogy olyanok viszik az ebédet, akik nem 
biztos, hogy rászorulók. Mérlegelni kellene. 
 
Lépné Soós Anita képviselő: Úgy gondolom, hogy összekeveredett a két dolog. A pékáru az 
Élelmiszerbanktól jön és ott komoly napi szintű elszámolás van, nem a népkonyháról van szó. 
Igenis felkerestem a jelzőrendszeri tagokat és velük egyeztetve lettek kiértesítve az 
adományosztásról a rászorulók. Erre mondtam azt, hogy lehet, hogy van olyan személy, aki 
nem került be a látókörömbe. Én nem tudok adatbázisokat lekérni és abból dolgozni, várom a 
javaslatokat, hogy kit tudunk még belevenni.  
 
Búza Zsolt polgármester: Baks hátrányos helyzetű település vagyunk, a 
közmunkaprogramnak köszönhetően.  
 
Somogyiné Utasy Ibolya: Megkérdezi, mióta lettünk hátrányos helyzetű település.  
 
Búza Zsolt polgármester: Kb 2 éve, mióta a közfoglalkoztatás is munkaviszonynak számít. 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
82/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete 
megtárgyalta a 2016.évről szóló Szociális és 
Gyermekvédelmi beszámolót és úgy határozott, hogy azt 
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Irattár 

 
 
Búza Zsolt polgármester: A következő napirendi pont a Mezőgazdasági Bizottság II. félévi 
munkaterve. Kérdés kiegészítés van-e az írásos anyaggal kapcsolatban? 
 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
83/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete 
megtárgyalta a Mezőgazdasági Bizottság 2017. II. félévi 
munkatervét és azt az előterjesztés szerinti tartalommal 
jóváhagyta. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Mihályné Tóth Margit a Mezőgazdasági Bizottság 

elnöke 
4. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztetés a Hello Sun írásos vételi ajánlata. 
Elmondja a képviselő testületnek, hogy az áprilisban megtárgyalt ipari park értékesítésre 
vonatkozó ajánlattól az előző vevő elállt. Közben jelentkezett egy másik vevő a területre. 
Vételár bruttó 7 millió 620 ezer Ft, a tevékenység napelem park létesítésére irányul. Javaslom, 
hogy személyes találkozót kérjünk az ügyvezetőtől, ha felhatalmaz a képviselő testület én 
tárgyalást folytatok vele, majd ezután behozzuk a képviselő testület elé és eldöntjük ez 
alapján. 
 
Csépe István képviselő: Az a véleményem, hogy bizonyos szituációkban különféle 
kritériumokat állíthat fel a vállalkozó, ha eladjuk neki. Például mondhatja azt, hogyha idejön 
valaki és szeretné megvenni a mellette lévő területet, hogy ugyanaz a tevékenységi kör nem 
fér meg mellette. 
 
Búza Zsolt polgármester: Ezzel csak az a gond, hogy ha ezt eladjuk neki, akkor több ipari 
területünk már nem marad. De nem ez a legfőbb probléma, hanem az, hogy a Démász mondja 
meg, hogy mennyi a kapacitása a hálózaton.  
 
 
 



 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
84/2017.(VI.29.)      határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete 
megtárgyalta a Hello Sun ipari park területére adott vételi 
ajánlatát és úgy határozott, hogy felhatalmazza Búza Zsolt 
polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására. 

Erről értesítést kapnak: 
1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Hello Sun 
4. Irattár 

 
Búza Zsolt polgármester: A falunapi tiszteletdíjak felajánlása lenne a következő téma. 
Szokás szerint a Falunapi rendezvényre a képviselő testület tagjai felajánlják a tiszteletdíjukat. 
Erről nyilatkoztak már az előző képviselő testületi ülésen a jelen lévő képviselők. Megkérdezi 
Mihályné Tóth Margitot, hogy szeretné-e felajánlani az egy havi tiszteletdíját? 
 
Mihályné Tóth Margit: A tiszteletdíját felajánlja. 
 
Búza Zsolt polgármester: Elmondja, hogy nagyjából összeállt a Falunapi rendezvény 
programja, elektronikusan továbbítja az anyagokat a szervezőknek. 
 
Búza Zsolt polgármester: A következő napirendi pont a szociális bérlakás pályázat. Átadja a 
szót Kecskeméti Józsefnének.  
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a 2 lakásra 7 
pályázat érkezett be, ebből előzetes pontozás és a szociális bizottság döntése alapján Csurár 
József, és Rostás Roland nyerte meg. A két bérlakás a Kolozsvári utcában van. 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a tájékoztatást. 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mi az oka, hogy Rostás Erikát indoklás nélkül 
elutasították? Ha érvényes volt a pályázata, akkor miért utasították el? 
 
Kecskeméti Józsefné képviselő: Rostás Erikát tájékoztattuk arról, hogy miért nem felelt meg 
a pályázata. Ő most erre nem adott be pályázatot, az előző körben tárgyaltuk a pályázatát, ami 
hiányos volt. Felhívtuk hiánypótlásra, amire nem érkezett tőle válasz. 
 
Dr. Veres Péter jegyző: Tájékoztatja a képviselő testületet, hogy Rostás Erika fellebbezést 
adott be az elutasítással kapcsolatban. Javasolja, hogy a képviselő testület részletesen 
tájékoztassa az illetőt, hogy miért nem felelet meg a pályázata. 
 
Búza Zsolt polgármester: Javasolja a jogorvoslatot. 
 
 
 
 
 



A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:   
85/2017.(VI.29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, 
hogy Rostás Erikát részletesen tájékoztatja, hogy a szociális 
bérlakás bérleti jogának elnyerésére benyújtott pályázata 
kapcsán miért lett hiánypótlásra felhívva. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Rostás Erika pályázó 
4. Irattár 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
86/2017.(VI.29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
szociális bérlakás bérleti jogának elnyerésére irányuló beadott 
pályázatokat és úgy döntött, hogy az érvényes pályázatok közül 
Csurár Józsefet jelöli ki bérlőnek. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Csurár József 
4. Irattár 

 
A Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
87/2017.(VI.29.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a 
szociális bérlakás bérleti jogának elnyerésére irányuló beadott 
pályázatokat és úgy döntött, hogy az érvényes pályázatok közül 
Rostás Rolandot jelöli ki bérlőnek. 

Erről értesítést kapnak: 

1. Búza Zsolt polgármester 
2. Dr. Veres Péter jegyző 
3. Rostás Roland 
4. Irattár 
 

 
Mihályné Tóth Margit: Kovács Mihályné panasszal élt, a viharkár miatt. 
 
Dr. Veres Péter Jegyző: Rögzítettük a kárbejelentést, voltam kinn helyszínen, de nem volt 
otthon. 



 
Búza Zsolt polgármester: Megköszöni a részvételt az ülést lezárta. 
 
 
 
 
     K.m.f.  
 Búza Zsolt                                      Dr. Veres Péter 
polgármester         jegyző 
 
Záradék: 
A jegyzőkönyv hiteles. 
Baks, 2018.06.21. 
 
 
 
Dr. Faragó Péter 
megbízott jegyző 


