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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2017. június 21. 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 
 Dr. Orosz Éva   képviselő 
 
                       Dr. Veres Péter    jegyző 
                      Ternai Levente   intézményvezető 
 
 
A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Az ülés napirendi pontjai: 
 

1./Pályázat benyújtása és önerő biztosítása az MLSZ Országos Pályaépítő Program XIV. ütem 
kisméretű műfüves labdarúgó pálya megépítésére.  
    Ea.: Búza Zsolt polgármester 
 
2./Baks konyha felújítási pályázat beadása  
     Ea.: Búza Zsolt polgármester 

 
 
Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület határozatképes. Rátér a rendkívüli testületi ülés első napirendi 
pontjára. 
 

I. napirendi pont: Pályázat benyújtása és önerő biztosítása az MLSZ Országos 
Pályaépítő Program XIV. ütem kisméretű műfüves labdarúgó pálya megépítésére 

 
Búza Zsolt polgármester: Megkérdezi, hogy az írásos előterjesztéssel kapcsolatosan van-e 
kérdés, észrevétel? Elmondja, hogy a döntés sürgősségének oka az, hogy a pályázat 
benyújtására rendelkezésre álló határidő rövid, a pályázat benyújtása önkormányzati érdek. 
Az előterjesztést kiegészíti azzal, hogy a megvalósításhoz szükséges önerőt igyekszik további 
pályázatból, az MLSZ és a TAO támogatásából előteremteni. 
 
Csépe István képviselő: Támogatja a javaslatot, viszont javasolja, hogy az előterjesztést 
fenntartással fogadja el a testület, mégpedig a szükséges önerő végleges ismeretében döntsön 
a megvalósításról. 
 
Búza Zsolt polgármester: Megköszönti a hozzászólást, szavazásra bocsájtja a határozati 
javaslatot. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2017.(VI.21.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
polgármester két testületi ülés között, halaszthatatlan önkormányzati 
ügyben meghozott döntését, és jóváhagyja az Önkormányzat 
nevében az MLSZ Országos Pályaépítő Program XIV. ütem 
kisméretű műfüves labdarúgó pálya megépítésére benyújtott 
pályázatot. 
 
A Képviselő-testület jóváhagyja továbbá a 200.000.-Ft összegű 
pályázati biztosíték befizetését, valamint sikeres pályázat esetén a 
2017. évi költségvetésében biztosítja a megvalósításhoz szükséges 
bruttó 9.753.600.-Ft önerőt. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
pályázattal kapcsolatos további döntéseket meghozza, a pályázat 
megvalósítása során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 
megállapodásokat aláírja és az adminisztrációs intézkedéseket 
megtegye. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős: pályázati referens és a gazdasági csoport 

 
 

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

 
II. napirendi pont: Pályázat benyújtása és önerő biztosítása Baks intézményi konyha 
felújítására 
 

Búza Zsolt polgármester: Az írásbeli előterjesztés alapos, azt nem kívánja szóban 
kiegészíteni, a 10%-os önrészt a 2018. évi költségvetésbe be kell építeni. 
Kérdés hiányában szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2017.(VI.21.)    határozat 

 
A Képviselő – testület támogatja, hogy Baks Községi 
Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtson be a VP6-7.2.1-
7.4.1.3-17 kódszámú „A vidéki térségek kisméretű 
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére 
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális 
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fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című felhívásra, annak 2. 
célterületére vonatkozóan.  
 
A támogatási kérelemben megjelölt fejlesztés - 2. célterület 
esetén: Baks Községi Önkormányzat által az Általános 
Iskolában üzemeltetett konyha felújítása. A pályázattal érintett 
hrsz. Baks 326/1. 
 
A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához szükséges 
önerőt a támogatási kérelem alapján a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja legfeljebb bruttó 2.222.222 Ft 
erejéig. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 
előkészítésére és benyújtására, és a pályázattal kapcsolatban 
felmerülő, szükséges szükséges szerződések megkötésére, 
megállapodások aláírására, valamint az egyéb adminisztrációs 
intézkedések megtételére.  
 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
Végrehajtásért felelős:  
• Gondozási Központ vezetője,  
• pályázati referens 
• gazdasági csoport 

 

III. napirendi pont:  

 
1.) Előterjesztések 
 
Búza Zsolt polgármester: Szóbeli előterjesztés következik. Elmondja, hogy a 
magántulajdonban lévő Vörösmarty utca 30/B. szám alatti ingatlan bedőlt lakáshitel miatt a 
végrehajtó árverésre bocsátotta, viszont mivel a Magyar Állam vagyonkezelője lenne az új 
tulajdonos, a jogszabályok értelmében lehetőség nyílik arra, hogy az önkormányzat 
ingyenesen, per – teher- és igénymentesen megszerezze a lakóingatlan tulajdonjogát. Ebben 
az esetben a bentlakó volt tulajdonosokkal bérleti szerződést kell kötni, vagy ki kell őket 
tenni, ez pedig nem cél. Kéri, hogy a képviselő testület járuljon hozzá ahhoz, hogy a 
Vörösmarty utca 30/B. szám alatti lakóingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzéséhez 
járuljon hozzá. 
 
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2017.(VI.21.)    határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő testülete elhatározza, 
hogy a Baks, Vörösmarty utca 30/B. szám alatti lakóingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházását kezdeményezi az MNV 
Zrt.-nél. 
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A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a 
tulajdonjogszerzéshez szükséges jognyilatkozatokat megtegye, 
megállapodásokat aláírja és az adminisztrációs intézkedéseket 
megtegye. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

 
Búza Zsolt polgármester: Köszöni a képviselő társainak a megjelenést. Az ülést bezárja. 
 
 
  K.m.f.  

 Búza Zsolt                                      Dr. Veres Péter  
polgármester             jegyző 
 
 
Záradék: 
A jegyzőkönyv hiteles. 
Baks, 2018.04.16. 
 
 
 
Dr. Faragó Péter 
megbízott jegyző 


