
JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott 
rendkívüli üléséről 
 
Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert jegyző 
 
Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó 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 
elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására vonatkozó javaslat.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
92/2012. (V.30.)  határozat 

 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban rögzített 
napirendi pontott 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 és Lépné Soós Anita  képviselők személyében. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
93/2011. (V.30.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné és 
Lépné Soós Anita képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Kecskeméti Józsefné képviselő 
4.) Lépné Soós Anita képviselő 
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Búza Zsolt: A tűzoltómúzeum és a tájház pályázat kifizetési kérelmét csak úgy tudjuk 
beadni, ha leigazoltuk az önerő meglétét. Tegnap értesített az OTP Bank arról, hogy a 
hitelfelvételi kérelmet támogatják. Ezért jöttünk ma össze, mert most indulunk aláírni a 
szerződést. 
Ha ezt a kifizetési kérelmet most határidőre nem tudjuk beadni, akkor a következő beadási 
határidő október 31. lesz. Ha most ezt a pénzösszeget le tudjuk hívni és átutalja a vállalkozó 
számlájára a bank, akkor a lehető legrövidebb ideig vesszük igénybe a hitelt, tehát a 
legkevesebb kamatot kell fizetnünk a hitel után. Egyszer csináltunk már olyan dolgot, hogy 
bizonyos vállalkozótól kértünk segítséget, kölcsönszerződést kötöttünk velük pl. a 
Polgármesteri Hivatal felújításakor. 
Amiért ki kellene használnunk a hitelszerződést: abban az esetben tudjuk kifizetni az 
önerőnket, ha ezzel a hitelszerződéssel élünk, és a teljes összeg átkerül a vállalkozóhoz illetve 
az ÁFÁ-t befizettük. Csak utána lehet lehívni a beruházásra vonatkozó összeget. A 
kölcsönszerződésre nem fizetünk kamatot. A vállalkozót tájékoztattam, hogy kb. ősszel tudjuk 
visszafizetni a kölcsön összegét. Ekkor várjuk ugyanis az adófeltöltéseket, abból tudunk 
gazdálkodni. 
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Úgy gondolom, hogy egyértelmű a dolog. 
 
Mihályné Tóth Margit:  Ez a kölcsön  fedezi az önrészünket? Az OTP-től mennyit veszünk 
fel? 
 
Dr. Lajkó Norbert:  Az támogatást megelőlegező hitel. 
 
Búza Zsolt:  Ha más kérdés nincs, javaslom az előterjesztés elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
94/2012. (V.30.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
JÉGA-ÉP Kft-vel a „Népi régiségi házak létrehozása Bakson” című 
pályázat pénzügyi elszámolása érdekében, az önkormányzat átmeneti 
likviditási problémáinak megoldására megkötendő kölcsönszerződést, és 
az alábbi határozatot hozta. 
 
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Búza 
Zsolt polgármestert a kölcsönszerződés aláírására. 
A kölcsön összege: 2.530.000.- Ft 
Visszafizetési határidő: 2012. augusztus 31. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
4.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 
5.) Irattár 
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Búza Zsolt   Megköszönöm a részt vételt és az ülést bezárom. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

                   Búza Zsolt                Dr. Lajkó Norbert 
                  polgármester                     jegyző 
 
 

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


