
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 12-én megtartott 
rendkívüli üléséről 
 
Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert jegyző 
 
Meghívott: Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
 
Igazoltan távol: Kovács Gábor képviselő 
 Mihályné Tóth Margit 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 pont 
tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására 
vonatkozó javaslat.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
61/2012. (04.12.)  határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontot tárgyalási alapul elfogadja. 
 

Erről értesítést kapnak: 
 

1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kecskeméti 
Józsefné képviselő és Lépné Soós Anita alpolgármester személyében. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
62/2011. (04.12.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné 
képviselőt és Lépné Soós Anita alpolgármestert jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztja. 
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Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Kecskeméti Józsefné képviselő 
4.) Lépné Soós Anita alpolgármester 

 
Búza Zsolt: Köszönöm a tisztelt képviselőknek, hogy ilyen gyors hívásra el tudtak 
jönni a rendkívüli testületi ülésre. Egyetlen napirendi pontunk van, mégpedig az, hogy 
döntenünk kell a Magyar Államkincstárhoz benyújtandó vis maior pályázatról. Amikor 
benyújtottuk a vis maior visszaigénylését, még nem rendelkeztünk megfelelő költségvetéssel. 
Így nem tudtuk, hogy bele tudjuk-e építeni azt az összeget, amit hódúrásra  illetve havaria 
helyzetre ráfordítottunk. Ahhoz, hogy ezt vissza tudjuk igényelni, kell egy olyan határozat, 
hogy az önkormányzat nem tudja bevállalni ezt az összeget. 
  
Dr. Lajkó Norbert:  2012. februárjában mindenki tudja milyen hóhelyzet volt Bakson. 
Megbíztunk egy vállalkozót, aki elvégezte a hóeltakarítási munkálatokat. Tudtuk, hogy lesz 
lehetőség pályázni a vis maior keretre, hogy kapunk-e azt nem tudjuk. Mivel a munkálatok 
költsége a február hónapot érintette, a költségvetés meg márciusban lett elfogadva, nem 
tudtuk hogyan, milyen forrásból lesz finanszírozva, viszont a helyzetet meg kellett oldani. Az 
utolsó testületi ülés óta kaptunk egy hiánypótlási felhívást a vis maior igényléssel 
kapcsolatosan. Amit februárban benyújtottunk igényt, a Kormányhivatal már egy előzetes 
helyszíni ellenőrzéssel kontrollálta. Most tulajdonképpen a Magyar Államkincstár a 
dokumentumok alapján elvégezte a tartami ellenőrzést is és ehhez kell egy testületi határozat, 
miszerint az önkormányzat nem tud a saját költségvetésében erre a célra forrást biztosítani.  
 
Búza Zsolt:  Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
63/2012. (04.12.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évre vis maior 
támogatást nyújt be a Magyar Államkincstárhoz, mivel a vis maior 
esemény okozta helyzetet nem tudja saját forrásból megoldani, 
előirányzatot a költségvetési rendeletben forráshiány miatt nem tudott 
tervezni.  
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
4.) Magyar Államkincstár Állampénztári Iroda 

(6720 Szeged, Vár u. 5.) 
 5.) Irattár 
 
Búza Zsolt:  Megköszöni a részt vételt és az ülést bezárja. 
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K.m.f. 
 
 
 
 
 

               Búza Zsolt                Dr. Lajkó Norbert 
              polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
   Kecskeméti Józsefné képviselő Lépné Soós Anita alpolgármester  
              jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


