JEGYZŐKÖNYV
Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24. napján
megtartott nyilvános üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívott:

Dobos Péter
Somogyiné Utasy Ibolya
Pinjung Emilné
Kovács Krisztián
Tóth Zoltán
Dimovics Antal

külső alpolgármester
igazgató
óvodavezető
Gondozási Központ vezető
örsparancsnok
CNÖ elnök

Igazoltan távol:

Fátyolné Ménesi Ildikó

képviselő

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt:
Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott
vendégeket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a
meghívóban rögzített napirendi pont tárgyalására és elfogadására. Egyúttal megkérdezi, van-e
a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétel?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
198/2012. (IX.24.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kecskeméti Józsefné
és Kovács Gábor képviselők személyében.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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199/2012. (IX.24.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete Kecskeméti Józsefné
és Kovács Gábor képviselőket
jegyzőkönyv hitelesítőnek
megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Kecskeméti Józsefné képviselő
Kovács Gábor képviselő

1. napirendi pont
Polgármesteri beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó:
Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Nem kívánom kiegészíteni az írásos anyagot. Az első napirendi ponttal
kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, természetesen hozzánk is eljutott az az információ,
hogy az utóbbi időben a temetőben megszaporodtak a viráglopások. Ennek kapcsán egy
olyan új kezdeményezés történt a településünkön, amit jó dolognak tartok.
Örsparancsnokunkkal, valamint azokkal a rendőrökkel, akik helyben teljesítenek szolgálatot,
rendszeres megbeszélések vannak a településünket érintő problémákkal kapcsolatban. Ott is
szóba kerültek ezek a lopások és fokozott ellenőrzést fognak tartani.
Pontosan ennek kapcsán adta be az önkormányzat a térfigyelő rendszer pályázatot, ez a
temetőt is érinti. Már nagyon várjuk a kedvező elbírálást.
Az újságban a rendőrségi akciókról értesíteni fogjuk a lakosságot. Fokozott rendőri jelenlétre
lehet számítani. Örömmel jelenthetem, hogy az örsben létszámnövekedés történt.
Tóth Zoltán: A létszám nem változott, csak az álláshelyek fel lettek töltve: 4 fő KMB-s és 3
járőr teljesít szolgálatot.
Búza Zsolt: Köszönöm a kiegészítést. Amennyiben nincs hozzászólás, elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
200/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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2. napirendi pont
Beszámoló a Napközi Otthonos Óvodai nevelés helyzetéről
Előadó: Pinjung Emilné óvodavezető
Búza Zsolt: Mindenre kiterjedő részletes beszámolót kaptunk. Két dolgot szeretnék
megkérdezni. A 2. oldalon mindösszesen 79 fő szerepel, SNI 8 fő, ez nem plusz 8 fő ugye?
Pinjung Emilné: Nem, a 79 főből 8 fő SNI-s.
Búza Zsolt: A másik kérdés: IPR pályázatra nem pályázhat az óvoda?
Pinjung Emilné: Nem, egyházi fenntartású intézmények nem indulhatnak ezen a pályázaton.
Mindent részletesen leírtam a beszámolómban és a munkatervben, mondhatnám, hogy semmi
nem és minden változott. A tömörkényi és ópusztaszeri óvoda egyházi fenntartásúvá
válásával hozzánk került, így a 3 csoportból 8 csoportunk lett.
Kovács Gábor: A telephelyek mit jelentenek?
Pinjung Emilné: A hozzánk csatolt települési óvodákat. Azért így szedtem össze a
gondolataimat, mert a három óvodának egy munkaterve kell, hogy szülessen, és ebben
mindhárom óvoda szerepel.
Búza Zsolt: 2011. után újabb változás történt, egy jó sikertörténetet mondhatunk
magunkénak: gesztor intézmény lettünk 2012-ben. Ez azt jelenti, hogy a szintén egyházi
fenntartásúvá vált ópusztaszeri, pusztaszeri és tömörkényi iskola, valamint az előzőekben
említett óvodák tartoznak ehhez az intézményhez. Közös elnevezésük valamennyinek a Szent
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda lett.
Ezek az oktatási intézmények elszámolás, munkaügy szempontjából Bakshoz tartoznak, itt
tartották meg az összevont tanévnyitó értekezletet is. A munkatervben sok program van,
Bakson több program van, mint a többi településen együttesen. Faluszintű rendezvényeken
mindig részt vesznek, én ezennel megköszönöm eddigi munkájukat és sok sikert kívánok az
elkövetkezendő időben.
A beszámolót elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
201/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szent
Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda beszámolóját a Napközi Otthonos
Óvodai nevelés helyzetéről az írásos előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Pinjung Emilné óvodavezető
Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
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3. napirendi pont
Beszámoló az Általános Iskolai oktatás helyzetéről, különös tekintettel a tanévkezdés
tapasztalataira
Előadó: Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
Somogyiné Utasy Ibolya: Egy összefoglaló táblát készítettem, melyben összehasonlítottam
az összes intézményt. Jelenleg 700 gyerekkel foglalkozunk (óvoda, iskola), ehhez aktívan 90
dolgozó tartozik. Minden ügyintézés itt helyben folyik, kivéve a bérkifizetést. Kollégáim
mindent megtesznek, hogy a többi településen is zökkenőmentes legyen az oktatás.
Nagy segítséget jelentett számomra Pinjungné Incike a tapasztalatával, ő teljes mértékben az
óvodákat nagyszerűen kézbe vette és kézben is tartja. Nagy megtiszteltetés ez, hogy ránk esett
a választás és ide csatolták ezeket a településeket, reméljük, hogy nem lesz a továbbiakban
sem gond.
Örömmel tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a mai postával megérkezett a támogatási
szerződés, a tornaterem felújításának már nincs akadálya.
A Bozsik-programmal kapcsolatban is kaptam egy telefont, remélhetőleg ez is elindul.
Óvodától indul és 14 év a felső korhatár.
Búza Zsolt: Mikor kezdődik a felújítás?
Somogyiné Utasy Ibolya: Mindenképpen szolgalmi időszakon kívül, őszi szünetben
szeretnénk. Március 31-ig be kell fejezni, el kell számolnunk, ez is utófinanszírozott. El
szeretném mondani, hogy ebben a körben többen pályáztak – egyházi pályázat volt -, csak
Csongrád és Baks nyert, senki más.
Búza Zsolt: Gratulálok a pályázathoz! Még egy dolog, nagyon örülök, hogy a Bozsikprogram indul. Több szülő jelezte, hogy jó lenne valamiféle célzott sport program. Amikor
indul, tudjuk-e, hogy ki lesz az oktatója?
Somogyiné Utasy Ibolya: Sokfelé elindultunk, innét érkezett segítség, az ópusztaszeri
„óvóbácsi” Czeigerschmidt Roland lesz az oktató, megvan a végzettsége is hozzá.
Búza Zsolt: Nagyon részletes tájékoztatást kaptunk. Nem kis feladat ez, remélem, hogy jól
fog működni. Sok sikert és kitartást kívánok ehhez a munkához! Annyit elmondanék még,
hogy a pályázatnál vannak járulékos dolgok, hangosítás és 250 db konferencia szék
beszerzése is beletartozik.
Ha több kérdés nincs, elfogadásra javaslom a beszámolót.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.

202/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent Miklós
Katolikus Általános Iskola és Óvoda beszámolóját az Általános Iskolai oktatás
helyzetéről, melyet az előterjesztésnek megfelelően elfogad.
Erről értesítést kapnak:
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1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Somogyiné Utasy Ibolya igazgató
4. napirendi pont
Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységéről
Előadó: Dimovics Antal elnök

Dimovics Antal: A „Zöld út a pályaválasztáshoz” program projektnyitója megtörtént, igen
színvonalasra sikeredett. Itt szeretném megköszönni a helyszín biztosítását, s ha van kérdés,
tegyék fel, nagyon szívesen válaszolok.
Lépné Soós Anita: Én mint résztvevő szeretném elmondani, hogy a több millió forintos
egészségmegőrző-nevelő pályázat előfutára volt ez a „Zöld út a pályaválasztáshoz” projekt,
amit augusztus 31-ével el is kezdtünk. Szeptember 1-jén került megrendezésre a
továbbtanulási börze, 6 iskola jelzett vissza, de a gyakorlatban 7 iskola mutatkozott be az
érdeklődő gyerekeknek és a szülőknek. További kirándulások lesznek, ahová a gyerekek el
fognak majd jutni.
Októberben Csongrádon lesz egy továbbtanulási börze, ahol az összes csongrádi és szentesi
középiskola bemutatkozik, majd novemberben Szegeden a József Attila Gimnázium és a
Móravárosi Szakközépiskolába látogatnak. Ez utóbbiban műhelygyakorlaton vesznek részt, és
ez nagyon fontos. Tartalmilag és kivitelezés szempontjából is nagyon jó pályázat, köszönöm,
hogy részt vehettem benne.
Búza Zsolt:
Annyit szeretnék elmondani, hogy a pályázatírás és lebonyolítás, a
programokban való részt vétel fokozódik. Most is egy 10 millió Ft értékű prevenciós
pályázatban vannak benne. A CNÖ adta az ötletet, a többiek a szakmai tudásukat,
lelkesedésüket és a további ötletelésüket, így jöttek létre a pályázatok, melyek jól
kidolgozottak, előkészítettek. Köszönöm a munkáját mindazoknak, akik segítették őket.
A beszámolót elfogadásra javaslom.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
203/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Baks Községi
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2012. I. félévi beszámolóját, melyet az
előterjesztésnek megfelelően elfogad.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dimovics Antal CNÖ vezető
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5. napirendi pont
Előterjesztések
5.1 A Baksi Hírmondó hirdetési díjainak módosítása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Javaslom a hirdetési felületek díjtételeit újragondolni és az előterjesztésnek
megfelelően elfogadni.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
204/2012. (IX:24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baksi Hírmondó
hirdetési díjainak módosítására vonatkozó előterjesztést és úgy határozott, hogy azt
az írásos anyagnak megfelelően elfogadja.
A Baksi Hírmondó 2012. október 1-jétől érvényes bruttó hirdetési díjai az alábbiak.
1/1 A4 egész oldal
½ oldal
¼ oldal
1/8 oldal
más eltérő méret esetén

Felelős:
Határidő:

10.000 Ft
5.000 Ft
2.500 Ft
1.250 Ft
22,20 Ft/ 1 cm2

Búza Zsolt polgármester
2012. október 1.

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Szemerédi Istvánné szerkesztő

5.2 Szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése – hivatalos közbeszerzés
tanácsadójának kiválasztása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Korábbi testületi ülésen 3 helyről kértünk árajánlatot, melyek megérkeztek. A
következő javaslatot szeretném tenni, hogy a legolcsóbb árajánlatot fogadja el a képviselőtestület.
Dr. Lajkó Norbert: Ezekben az összegekben természetesen a megrendelő képviseletében
benne van minden olyan költség, ami a közbeszerzések lefolytatásán, ajánlattételeken kívüli,
esetleges közbeszerzési döntőbizottság előtti eljárásokra is vonatkozik.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
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205/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „”Baks
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” c. KEOP-1.2.0/0911-2011-047 sz. projekt hivatalos közbeszerzés tanácsadójának kiválasztásával
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozta.
1. Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Baks szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep építése” c. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 sz.
projekthez kapcsolódóan a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység
elvégzésével az
Értékhatár Közbeszerzés Tanácsadó Kft-t
(Bajcsi Ügyvédi Iroda
6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 3. I.em. 1.)
bízza meg.
2. Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert
a szerződés aláírására, illetve a szerződéssel kapcsolatos adminisztratív teendők
ellátására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Búza Zsolt polgármester

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa érintettek

5.3 Civil szervezetek támogatása
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Erre az évre 1,5 millió forintot terveztünk be. Két civil szervezet nem kaphatott
eddig támogatást – Mozgáskorlátozottak Csoportja és a Baksi Kulturális Egyesület. A jegyző
úr állásfoglalást kért a Kormányhivataltól, a válasz értelmében az elkülönített civil alapból
ezek a szervezetek is kaphatnak, de a döntéshozatalban vezetőik nem vehetnek részt.
A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság korábban már hozott egy elvi döntést, melyet most
ismertetek. A Mozgáskorlátozottak Csoportja részére – amely felkarolta a Nyugdíjasklub
pályázatát is – 150 eFt támogatást (Mozgáskorlátozottak 100 eFt, Nyugdíjasklub 50 eFt), míg
a Baksi Kulturális Egyesület részére 70 eFt támogatást ítélt meg.
Dr. Lajkó Norbert:
Külön kell határozatot hoznunk, a személyes érintettséget a
képviselőknek be kell jelenteni.
Kovács Gábor: Javaslom, hogy a Kulturális Egyesület támogatását vegyük le 20 eFt-ra, az
eddig eltelt idő alatt nem csináltak semmit, falunapon sem vettek részt.
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Mihályné Tóth Margit: Olvasta-e Kovács Gábor képviselő úr a beadott pályázatot?
Mennyivel támogatta az egyesület az elmúlt években az intézményeket és más szervezeteket?
Évek óta nem kaptunk támogatást, ezt saját keretből oldottuk meg. Milyen indokok alapján
döntött a képviselő-testület az odaítélt összegről?
Kovács Gábor: A beszámolók alapján.
Dimovics Antal: Sok pályázat van kiírva, de a civil szervezetek az önkormányzat pénzére
várnak, miközben a Szociális Bizottság éves kerete 360 eFt. Mindenhol támogatják a
kisebbségi önkormányzatokat, mi évek óta nem adtunk be igényt, mert tudjuk, hogy rá anyagi
fedezet. Fordított összeget adtam volna, civil szerveknek 360 eFt-ot, míg a Szociális
Bizottságnak 1,5 millió forintot.
Dobos Péter: 2005 óta létezik a Baksi Kulturális Egyesület, ebben az évben vagy tavaly nem
voltak programok?
Mihályné Tóth Margit: Könnyebb fenntartani egy civil szervet, ha az önkormányzat is
támogat, és nem csak a tagok befizetésére számítanak.
Búza Zsolt: Az induló összeg 1,5 millió Ft volt, de nem ennyi került szétosztásra,
tartalékoltunk is valamennyit. Amelyik civil szervezet önállóan nem tud működni, az nem
életrevaló. Az önkormányzat mindig támogatta a civil szerveket, egyedül a tavalyi évben nem.
A civil szervek támogatása több ezer embert érint, programjaik több emberhez eljutnak. A
CNÖ-t anyagilag nem, de másképp támogatja az önkormányzat – fénymásolás, pályázatokhoz
szakmai segítség stb. tavaly egyetlen civil szervezet sem kapott támogatást, a Kulturális
Egyesület ezelőtt minden évben kapott.
Kérem, hogy szavazzunk a Mozgáskorlátozottak támogatásáról!
Kecskeméti Józsefné: Bejelentem személyes érintettségemet.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta.
206/2012. (IX.24.)

határozat

Baks
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportjának civil szervek támogatására benyújtott
pályázatát és úgy határozott, hogy a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslata
alapján 150.000 Ft támogatásban részesíti.
Mivel az egyesület egy másik, nem bejegyzett csoport pályázatát is tartalmazza, a
megítélt összeg az alábbiak szerint oszlik meg.
Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportja
Nyugdíjasklub
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Kecskeméti Józsefné – Mozgáskorlátozottak Baksi Csoportja
4.) Kecskeméti Józsefné – Nyugdíjasklub

100.000 Ft
50.000 Ft
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5.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Búza Zsolt: A Kulturális Egyesülettel kapcsolatban két javaslat van, kérem szavazzunk
mindkettőről!
Mihályné Tóth Margit: Bejelentem személyes érintettségemet.
A képviselő-testület 2 igen szavazattal 2 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
207/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem tudott dönteni a Baksi
Kulturális Egyesület civil szervek támogatására benyújtott pályázatának anyagi
támogatásáról, ezért úgy határozott, hogy a megtárgyalást a következő ülésre
elnapolja.
Erről határozatban értesülnek.
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Mihályné Tóth Margit – Baksi Kulturális Egyesület

5.4 Magyar Szél Kft ajánlat ipari terület hasznosítására
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Érkezett egy ajánlat az ipari park hasznosításával kapcsolatosan, a befektető 1 ha
területet szeretne igényelni 500 kW teljesítményű napelemes erőmű létesítésére. Ajánlata
vásárlás esetére 3 millió Ft + ÁFA, bérlés esetére 2,5 millió Ft + ÁFA 50 éves időtartamra.
Mihályné Tóth Margit: Eladni egyáltalán nem javaslom, éves bérletet javasolnék.
Dr. Lajkó Norbert: A baksiak tudják, emberöltők óta üres az a terület, hasznosítatlan. 2006ban a rendezési tervünkben ipari parkként jelöltük meg, azóta csak kezdeményezések voltak.
Jelenleg egy vállalkozóval van ügylet folyamatban.
Ha eladásra kerülne a terület, iparűzési adó bevétel származna belőle. Az önkormányzatnak
mérlegelni kell, hogy élettel töltse meg ezt a parkot, tervezni kell azt is, hogy mennyi bevétel
származna belőle. Ez a lehetőség lehet, hogy csak egyszer adódik. Minden évben lesz
hozadéka adó tekintetében. Összességében 4,5 hektáros terület, az értékesítéshez a KNP
hozzájárulása is szükséges.
Mihályné Tóth Margit: Az eladást ellenzem, a bérbeadás összegét keveslem. A fafeldolgozó
üzem létesítése nem tudom hol tart, él-e még? A bérleti vagy eladási díj évekre lebontott
összege arányaiban kevés pl. a Telenor évi bérleti díjához képest.
Dr. Lajkó Norbert: Munkahelyteremtő vonzata is lehet, és mi van, ha tud generálni olyan
más vállalkozást, ami összekapcsolódhat ezzel a vállalkozással?
Búza Zsolt: Van-e más javaslat?
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Mihályné Tóth Margit: Éves díjat állapítsunk meg úgy, hogy mindig felül lehessen bírálni.
Kovács Gábor: Szerintem adjuk el.
Búza Zsolt: A pályázathoz valószínűleg a tulajdonában kell, hogy legyen a földterület.
Dr. Lajkó Norbert: Tulajdonjog fenntartással kerüljön értékesítésre, amennyiben eladásra
kerül.
Mihályné Tóth Margit: Bérleti díjként javaslok évi bruttó 300 eFt összeget.
Somogyiné Utasy Ibolya:
Differenciálni kellene!

A Telenor a bérleti díjon felül fizet iparűzési adót is?

Dr. Lajkó Norbert: Hogyne fizetne!
Búza Zsolt: Kevesebb a vételi ár annak, aki 10-15 munkahelyet létesít Bakson, reális árnak
tartom. A nád levágatása azon a területen évente 150-200 eFt-ba kerül.
Dr. Lajkó Norbert: Látok benne fantáziát, később az intézmények áramellátását is be lehetne
kapcsolni.
Búza Zsolt: Eladás legyen vagy bérlet? Ki szavaz a bérlet mellett?
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
208/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baks,
Köztársaság u. melletti 4,5 ha ipari területből 1 hektár területet nem adja tartós
bérletbe a Magyar Szél Kft (9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.) részére.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Máshol ingyen odaadják a területet, csak jöjjön oda a befektető. Ki szavaz az
eladás mellett?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
209/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baks,
Köztársaság u. melletti 4,5 ha ipari területből 1 hektár területet értékesít a Magyar
Szél Kft (9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.) részére.
Erről értesítést kapnak:
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1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
210/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Szél Kft
(9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.) ajánlatát ipari területen lévő ingatlanra és
az alábbi határozatot hozta.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Baks,
Köztársaság útja melletti 6 ha-os ipari területből 1 ha területet elad a Magyar Szél
Kft részére bruttó 5.000.000.- Ft-ért azzal a céllal, hogy a megjelölt területen 500
kW teljesítményű napelemes erőművet létesítsen.
A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Lajkó Norbert jegyzőt az adásvételi
szerződés tervezet elkészítésére.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lajkó Norbert jegyző
2012. október 31.

Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Csépe István műszaki főmunkatárs
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Dr. Slezák Tamás ügyvezető igazgató – Magyar Szél Kft
(9200 Mosonmagyaróvár, Bástya u. 14.)

5.5 Farkas Gézáné Baks, Rózsa u. 17. sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Dr. Lajkó Norbert: Mivel elég sok kérelem érkezett már be, és várhatóan még fog is érkezni,
javaslatom, hogy a polgármester kapjon felhatalmazást a képviselő-testülettől a Bárka Szálló
bontásából kikerülő bontott anyag értékesítésére.
Kovács Gábor: Nekem volna egy javaslatom. A Bárka Szállóból kikerülő üvegajtót el lehetne
vinni a tájházhoz és oda beszerelni.
Búza Zsolt: Jó ötlet, rendben.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
211/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazást ad Búza Zsolt
polgármester részére a Bárka Szálló felújításából származó bontott anyagok
értékesítésére.
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Ezeknek az az anyagoknak a vételára a Polgármesteri Hivatal szakmai ajánlása
mellett a mindenkori szokásos piaci ár alapján kerül kialakításra.
A polgármester köteles minden soros testületi ülésen beszámolni az előző soros
ülés óta eltelt időszakban lebonyolított értékesítésekről.
Felelős:
Határidő:

Dr. Lajkó Norbert jegyző
folyamatos

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Csépe István műszaki főmunkatárs
4.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

5.6 Herceg Zsolt Baks, Szabadkai u. 5/a sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A szelektív hulladékgyűjtőket kéri áthelyezni folyamatban lévő építkezése
mellől. A későbbiekben fogjuk még tárgyalni a piac korszerűsítést, és ha elindul a beruházás
én tisztelettel arra kérem a képviselőket, hogy támogassa a kérelmet. A piactér mellet sokkal
hasznosabb lenne az elhelyezése a Kossuth utcai oldalon. Javaslom az elfogadást.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
212/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Herceg Zsolt Baks,
Szabadkai u. 5/as sz. alatti lakos szelektív hulladékgyűjtő áthelyezése iránti
kérelmét és úgy határozott, hogy kérelmének helyt ad.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Csépe István műszaki főmunkatárs
Herceg Zsolt (6768 Baks, Szabadkai u. 5/a)

5.7 Herceg Zsolt Baks, Szabadkai u. 5/a sz. alatti lakos kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Herceg Zsolt kérelemmel fordult a testülethez, hogy a folyamatban lévő
építkezésének tovább haladásához a beépítési arány miatt rendezési terv módosítás szükséges
és ennek költségeiből az önkormányzat vállaljon át 300 eFt-ot. A rendezési terv módosítása
500 eFt, ez az összeg azonban nem valós, mert elfelejtette feltüntetni, hogy + ÁFA, tehát 635
eFt. Amikor a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság javaslatára elfogadta a képviselő-testület a
2012. évi költségvetést, nem volt ilyen jellegű kérés, nincs beállítva erre összeg.
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A jegyző úr azonban tud egy olyan törvényi hivatkozást, hogy magánszemélynek bármilyen
okból kifolyólag szüksége van a rendezési terv módosítására, akkor az a képviselő-testület
átháríthatja. Nem szeretnénk áthárítani, de visszautalok arra, hogy átmeneti segélyre 360 eFt
van betervezve, és azon vitatkozunk, hogy 70 eFt vagy 20 eFt egy civil szervezetnél.
Bármennyire is jó szándékkal veszi az önkormányzat, hogy elkészül ez a beruházás, tudjuk,
hogy ez a baksiak érdekét szolgálja, nem tudok olyan forrást, ahonnét ezt kifizethetjük.
Nem csak ennyi a kiadás ezzel kapcsolatban: felül kell vizsgálni a jogszabályokat, ehhez az
összes adatot nekünk kell szolgáltatni – ami nem kis munka -, a környező településekhez el
kell juttatni a tervet, több példányban másolni kell, és ez nem kis költség.
Dr. Lajkó Norbert: A település szerkezeti részét nem érinti a változtatás. Ez azért lényeges,
mert akkor jogos lenne a beruházó részéről, hogy megosztásra kerüljön a rendezési terv
módosítás költsége. A beépítési intenzitás növelése sajnos az egész rendezési terv módosítását
igényli. A költségvetésben erre nincs tervezve összeg, az önkormányzat a koordinatív szerepet
vállalja és a rendelkezésre álló
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
213/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Herceg Zsolt Baks,
Szabadkai u. 5/a sz. alatti lakos kérelmét - melyben folyamatban lévő
építkezésének továbbhaladásához a beépítési arány miatti rendezési terv
módosításának költségeinek egy részét az önkormányzat viselje -, és úgy
határozott, hogy a kérelmet nem támogatja.
Baks Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetésében ilyen címen nincs
összeg tervezve, a koordinatív szerepet azonban készségesen vállalja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Herceg Zsolt (6768 Baks, Szabadkai u. 5/a)

5.8 Varga János Baks, Rózsa u. 12. sz. alatti lakos, Gémes Béla Baks, Vörösmarty u. 25.
sz. alatti lakos, Süli István Baks, Kossuth u. 12. sz. alatti lakos és Balogh István Baks,
Ady E. u. 52. sz. alatti lakos haszonbérleti díj csökkentése iránti kérelme
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Négy kérelem érkezett ugyanabban a tárgykörben, ezért egy napirendi ponton
belül kérem tárgyalni. Azzal a kérelemmel keresték meg a képviselő-testületet, hogy az
aszálykárra vonatkozóan a bérleti díj teljes elengedése, 50 %-os mérséklése tárgyában
döntsenek. Ez a második nekifutás, azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről a
képviselő-testület?
Mihályné Tóth Margit: Fenntartom a múltkori véleményem, az aszálykár mértékével, de
legalább 50 %-kal mérsékeljük ezeknek a gazdáknak a bérleti díját.
Kovács Gábor: Én 30 %-ot javaslok.
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Kecskeméti Józsefné: Az én javaslatom is 30 %. Állami támogatást is kapnak a gazdák,
viszont valóban nagy volt az aszály.
Kovács Gábor: Kártérítést is kapnak.
Mihályné Tóth Margit: Milyen kártérítést? Kifizették a biztosítási díjat, és a kárenyhítésben
részt vehetnek. Korántsem biztos, hogy kapnak is kárenyhítést. Ha kapnak csak annyi lesz,
amennyit befizettek, annál többet senki nem fog visszakapni.
Dobos Péter: A többi társadalmi réteggel mi van?
Dr. Lajkó Norbert: Sajátságos helyzetben van az önkormányzat Bakson, van szántó művelési
ágú bérbe adható területe. Felmerül a kérdés, hogy magángazdák egymás közötti szerződéses
viszonyaiban vajon hogyan alakul az aszálykár rendezése? Hogyan van ez szabályozva,
egyáltalán tekintettel vannak-e erre? Én is úgy gondolom azonban, hogy az aszálykár
méltányolandó helyzet.
Búza Zsolt: Azt gondolom, akik itt ülnek, mindannyian megértjük a gazdák gondjait, az
időjárást nem lehet befolyásolni. Akkor idejöttek-e a gazdák, amikor a vártnál nagyobb
termés volt, hogy szeretnék a bérleti díjat emelni, hiszen többet kaptak, mint amit vártak.
Mihályné Tóth Margit: Igenis az egyéni szerződésekben is így működik.
Búza Zsolt: Két javaslat hangzott el. Aki 50 %-os mérséklést javasol, kérem jelezze!
A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
214/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati
tulajdonú szántó művelési ágú földterületek haszonbérleti díjának 50 %-os
mérséklésére irányuló kérelmeket és úgy határozott, hogy azokat ebben a
mértékben nem támogatja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: Ki az, aki a 30 %-os mérséklést támogatja?
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
215/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Varga János Baks,
Rózsa u. 12. sz. alatti lakos kérelmét és az alábbiak szerint határozott.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Varga János Baks, Rózsa u. 12.
sz. alatti lakosnak a 251/2 hrsz. és 0390/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú
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földterületek 2012. évre vonatkozó bérleti díjának mérséklésére irányuló
kérelmének helyt ad oly módon, hogy a 2012. évi haszonbérleti díjból 30 %
engedményt ad.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Varga János (6768 Baks, Rózsa u. 12.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
216/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Gémes Béla Baks,
Vörösmarty u. 23. sz. alatti lakos kérelmét és az alábbiak szerint határozott.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gémes Béla Baks, Vörösmarty u.
23. sz. alatti lakosnak a 251/2 hrsz. és 0390/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú
földterületek 2012. évre vonatkozó bérleti díjának mérséklésére irányuló
kérelmének helyt ad oly módon, hogy a 2012. évi haszonbérleti díjból 30 %
engedményt ad.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Gémes Béla (Baks, Vörösmarty u. 23.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
217/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Süli István Baks,
Kossuth u. 12. sz. alatti lakos kérelmét és az alábbiak szerint határozott.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Süli István Baks, Kossuth u. 12.
sz. alatti lakosnak a 251/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú földterület 2012. évre
vonatkozó bérleti díjának mérséklésére irányuló kérelmének helyt ad oly módon,
hogy a 2012. évi haszonbérleti díjból 30 % engedményt ad.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Süli István (6768 Baks, Kossuth u. 12.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

16
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
218/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Balogh István
Baks, Ady E. u. 52. sz. alatti lakos kérelmét és az alábbiak szerint határozott.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh István Baks, Ady E. u.
52. sz. alatti lakosnak a 0390/2 hrsz. önkormányzati tulajdonú földterület 2012.
évre vonatkozó bérleti díjának mérséklésére irányuló kérelmének helyt ad oly
módon, hogy a 2012. évi haszonbérleti díjból 30 % engedményt ad.
Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Balogh István (6768 Baks, Ady E. u. 52.)
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

5.8 Piackorszerűsítés – kivitelezők megkeresése
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Piac korszerűsítésére pályázatot nyújtottunk be 5,5 millió Ft értékben. Kérdésem
az, kik legyenek azok a vállalkozók, akiket megkeres az önkormányzat?
Kovács Gábor: Javaslatom: Ménesi László, Rostás László, Herceg Zsolt, Apró Ferenc,
Csurár Csaba, Túri István.
Mihályné Tóth Margit: Keressünk meg minden baksi telephellyel rendelkező vállalkozót, pl.
a B&B Kft, Boldogh Ferit. Az lett volna a tisztességes vagy a legoptimálisabb eljárás, ha
pályázat lenne, aki akar, az jöjjön. Hagyjuk, hadd jelentkezzen az, aki meg akarja ezt csinálni
és majd akkor válasszuk ki azt, aki…
Dr. Lajkó Norbert: Ez így van a közbeszerzési törvényben leírva, egyszerű meghívásos. A
nyílt pályázati rendszer az teljesen más, sok a járulékos költség és hosszú ideig tart a
lebonyolítása.
Az egyszerű meghívásos esetén minimum három árajánlat kell, akkor hívjunk meg mindenkit.
Mihályné Tóth Margit: Úgy tudom 42 építési vállalkozó van Bakson.
Dr. Lajkó Norbert: Szinte naponta változik.
Kovács Gábor: Az a probléma, hogy nagyon sok megszűnt, felszámolás alatt áll, nem jelentik
be a telephelyüket. Azért ezeket javasoltam, mert ezek az adócsoportnál be vannak jelentve.
Búza Zsolt: Én javasolnám még a Harmath BT-t.
Kecskeméti Józsefné: A Márton Fivérek BT?
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Búza Zsolt: Nem ez a tevékenységi körük. Tehát akkor 8 vállalkozótól kérünk árajánlatot. A
kérésem az, hogy olyat ne keressünk meg, aki ellen felszámolási eljárás van folyamatban.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
219/2012. (IX:24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Piackorszerűsítés
Bakson – kivitelezők megkeresése” című előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
Piackorszerűsítés kivitelezésére árajánlatot kér az alábbi cégektől.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Határidő:

hogy

a

Ménesi László – Ménesi BT (6768 Baks, Fő u.
Rostás László (6768 Baks, Árpád u. 7.)
Herceg Zsolt – Union Invest Kft (6768 Baks, Szabadkai u. 5/a)
Apró Ferenc – Bilderer Kft (6768 Baks, Fő u. 23/a)
Csurár Csaba – Fríz Kft (6768 Baks, Fő u.
Túri István – HighRoad Kft (6768 Baks, Rózsa u.
Harmath Mihály – Harmath BT (6768 Baks, Kolozsvári u. 13.)
Boldogh Ferenc – B&B Kft (6768 Baks, Kossuth u. 2/a)
azonnal

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Barcsi Judit és az általa érintettek

5.10 Piackorszerűsítés – műszaki ellenőr megkeresése
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A következő előterjesztés ez előzővel kapcsolatos, mégpedig a műszaki ellenőr
kiválasztása. Javaslom, hogy az írásos előterjesztés szerinti cégeket keresse meg a képviselőtestület árajánlat tételre.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
220/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Piackorszerűsítés
Bakson – műszaki ellenőrök megkeresése” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozta.
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
Piackorszerűsítés kivitelezésére árajánlatot kér az alábbi cégektől.

hogy

a
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1.) Aquaber-plusz BT – ügyvezető: Vida Tiborné
6750 Algyő, Kastélykert u. 132.
2.) RealGIS Mérnöki Iroda Kft – ügyvezető: Oláh János
6727 Szeged, Sallai u. 38.
3.) Demecs Zoltán EV
6750 Algyő, Tüzér u. 10.
Határidő:

azonnal

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Dr. Barcsi Judit és az általa érintettek
5.11 A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzőleg megtárgyalta és elfogadásra
javasolta. Van-e valakinek észrevétele, javaslata ezzel kapcsolatban?
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
221/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
Hivatal 130/2009. (VI.24.) Kt. határozatával elfogadott alapító okiratát és úgy
határozott, hogy azt az 1. sz. melléklet szerint 2012. szeptember 25-i hatállyal
módosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a módosított és az egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a Képviselő-testület nevében írja alá.
Határidő:
Felelős:

a határozat továbbítására – azonnali
gazdálkodási csoportvezető

Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta.
222/2012. (IX:24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri
Hivatal 130/2009. (VI.24.) Kt. határozatával elfogadott alapító okiratát és úgy
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határozott, hogy 2. számú mellékletben szereplő egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okiratot elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető

5.12 KITE Zrt ajánlata
Előadó: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: A KITE mezőgazdasági gépek, berendezések forgalmazásával foglalkozik.
Műszaki igazgatójuk olyan ajánlattal keresett meg, egy berendezést szeretnének elhelyezni a
glóbuszra, ami a gazdák munkáját segítené elő, hatékonyabbá tenné a betakarításkor,
öntözéskor, bármilyen földművelési munka során. Ez egy GPS rendszer, ami 2,5 cm-re be
tudja tájolni a gép jelenlegi helyét. Az ajánlatban benne van, hogy elősegítené a belvizek
csökkenését, az elvezetését, viszont az utolsó oldalon azt írják, hogy „a táblán belüli elvezetés
megoldása mellett figyelmet kell fordítani a tábla melletti csatornahálózat karbantartására is”.
Tehát a berendezés mégsem oldja meg a belvíz helyzetet. Eddig a glóbuszra mindenféle mobil
szolgáltató helyezett el kütyüket, és ezekért évi 400-500 eFt-os bérleti díjat fizet.
Ebben az ajánlatban nincs leírva semmi, viszont szeretnék kérni a glóbuszt. Kérdésem a
tisztelt képviselő-testülethez, mit javasolnak?
Mihályné Tóth Margit: Nem tudom ezt felfogni, hogy lenne ez hatékony, nem hiszem, hogy
a baksi gazdáknak segítséget nyújtanak.
Búza Zsolt: Ez egy 3,5 millió Ft-os beruházás, a központ Sándorfalván lenne, itt egy átlövő
állomásra lenne szükségük. Más szolgáltatóknak is engedélyeztük évi 500 eFt-ért, tőlük nem
érkezett ilyen jellegű ajánlat. Javaslatom a következő.
Utánanéztem, mely gazdákat érintené ez, és egyetlen baksi gazda sincs köztük. Jó gazda
gondosságával javasolnám évi bruttó 500 eFt bérleti díjért odaadni, ennek a felét pedig
érdekeltségi hozzájárulásként befizetnénk a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulatba.
Mihályné Tóth Margit: Én többre gondoltam, bruttó 1 millió Ft/év. Ismeritek az áraikat,
tudjátok mennyiért szántanak? Ötvenezer forintért hektáronként.
Búza Zsolt: Más javaslat?
Mihályné Tóth Margit: A 30-as mobil telefon használhatatlan Bakson, erősítőt helyezzen el
a szolgáltató.
Búza Zsolt: Megkerestem a mobilszolgáltatót és azt a tájékoztatást kaptam, hogy nincs
tervükben fejleszteni Bakson.
Mihályné Tóth Margit: Vegyétek figyelembe az áraikat!
Búza Zsolt: Két javaslat hangzott el, szavazzunk először az 1 millió Ft-os bérleti díjról!
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A képviselő-testület 1 igen szavazattal 5 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
223/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a KITE Zrt ajánlatát
GPS rendszer elhelyezésére a hidroglóbuszra és úgy határozott, hogy a képviselői
indítványra elhangzott 1.000.000 Ft bérleti díjat nem javasolja.
Erről értesítést kapnak:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
Búza Zsolt: A másik javaslat az 500 eFt bérleti díj volt, kérem erről szavazzunk!
A képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem ellenében az alábbi határozatot hozta.
224/2012. (IX.24.)

határozat

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a KITE Zrt
(4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. részére engedélyezi GPS rendszer telepítését a
hidroglóbuszra.
A hidroglóbusz használatáért a más szolgáltatókkal fennálló jelenleg érvényben
levő bérleti szerződések értelmében évi bruttó 500.000 Ft bérleti díjat állapít
meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
Felelős:

Búza Zsolt polgármester

Erről értesítést kapnak:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Csépe István műszaki főmunkatárs
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
KITE Zrt (4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.)

Búza Zsolt: Van-e bármilyen bejelentenivalója valakinek?
Somogyiné Utasy Ibolya: Szeretném kérdezni, hogy a templom órája mikor fog működni?
Búza Zsolt: A kivitelezőnek jeleztük a problémát, várjuk jelentkezését a javítás várható
idejéről.
Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részt vételt, az ülést bezárom, és
zárt ülést rendelek el.

K.m.f.
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jkv. hitelesítő
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Kovács Gábor képviselő
jkv. hitelesítő

