Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. március 13.
napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak:

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

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó

polgármester
képviselő, alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző
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 pontok elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend
tárgyalására vonatkozó javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (III. 13.)

határozat
Baks Községi 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 Lépné Soós
Anita képviselő és Kovács Gábor képviselő személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (III. 13.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Lépné
Soós Anita képviselőt és Kovács Gábor képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
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1)
2)
3)
4)
I.

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Lépné Soós Anita képviselő
Kovács Gábor képviselő

Napirendi pont:

Szennyvíz elevezetési és tisztítási beruházás saját hatáskörében történő
megvalósításáról
szóló
1051/2013
Kormányhatározat
bírósági
felülvizsgálata iránti benyújtott kereset visszavonása Ea: Búza Zsolt
polgármester
Búza Zsolt: Az írásos előterjesztést gondolom, hogy mindenkinek sikerült
elolvasni. Amikor döntöttünk a kereset beadásáról, azért döntöttük, mert február
27-én lejárt volna a jogorvoslati lehetőség, viszont a tájékoztatás március 1-jén
történt meg és mivel nem tudhattuk, hogy miről lesz szó március 1-jén, ezért úgy
döntött a Képviselő- testület, hogy él a jogorvoslati lehetőségével.
Március 1-jén megtörtént a tájékoztató. Röviden szeretném ismertetni, hogy miért
voltunk fent. Tulajdonképpen a szőnyeg szélére voltak állítva a települések,
ugyanis ha 2015. június 30-ig nem fejezik be az önkormányzatok ezeket a
beruházásokat, akkor, amit nem fejeznek be, és nem számolnak el, ezután az Uniós
források törlődnek, majd a következő részt az államnak kötelező átvállalni. Ezt az
állam természetesen nem akarja, hanem az összes érintett pályázatot, úgy szeretné,
hogy 2015. június 30-ig befejeződjön, és mindent Uniós forrásból lehessen lehívni.
Azt mondták, hogy ehhez mindenféle segítséget megadnak. Ebből már látszik is
valami, mert az ATIKÖFE nagyon készségesen kiadta azt az engedélyt, ami a
közbeszerzési eljáráshoz elengedhetetlen. Az a lényeg, hogy rendelkezünk egy
ilyen engedéllyel, most minőségbiztosításra fel van töltve az anyag és utána már
megtörténhet a kivitelezési közbeszerzési eljárása. Reményeink szerint a pályázat
kétharmadát ebben az évben be is fogjuk fejezni. Jövő évre marad a tisztító. Jövő
évtől el is kezdődhet maga a szolgáltatás. 2015 tavaszán már azt lehet majd
mondani, hogy mind a tavaszi, mind a téli próbaüzem kész van, úgyhogy nincs
akadálya annak, hogy ezt teljes mértékben el tudjuk számolni.
Ennek okán okafogyottá vált a benyújtott kereset benntartása és ezért javaslom azt,
hogy a keresetet vonja vissza a Képviselő- testület.
Mihályné Tóth Margit: A Magyar Állam nem vállalta át, ez a lényeg. Aki
beleegyezik és átvállalta az Állam, annak az önrészért is átvállalta?
Dr. Lajkó Norbert: Nincs ilyen. A kormány ezeknek a projekteknek a saját
hatáskörben történő megvalósításáról dönt. A kettő között óriási különbség van. A
saját hatáskörben való megvalósítás alatt ők azt értik, hogy fokozott felügyelet alatt
tartják a projektet, de nem avatkoznak be a dolgainkba. Ennek az a lényege, hogy
az eljárásokat (menedzsment kiválasztása, közbeszerző kiválasztása) felgyorsítsák.
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A kormányhatározat úgy fogalmaz, hogy a Kormány felkéri a Nemzeti Fejlesztési
Minisztert, hogy az EU Önerőalapot, amire eddig pályázni kellett, azt dolgozzák át.
Ez mit fog jelenteni azt senki nem tudja. Most hogy ez azt fogja jelenteni, hogy
önerőt fognak biztosítani, vagy visszatérítendő hitelt fognak biztosítani,
kamattámogatott hitelt fognak biztosítani, nem lehet tudni.
Kiválasztott a testület egy közbeszerzőt, aki a támogatási intenzitás növelésére egy
eljárást folytat le. Ennek maximálisan 10%-kal emelhető az intenzitása.
Búza Zsolt: Javaslom az előterjesztésben tett határozati javaslat elfogadását.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
42/2013. (III. 13.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy
határozott,
hogy
az
egyes
szennyvízelvezetési és tisztítási beruházások
(KEOP) Kormány általi saját hatáskörben
történő megvalósításáról szóló 1051/2013. (II.
12.) Korm. határozat bírósági felülvizsgálata
iránt benyújtott keresetét visszavonja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnali
Erről értesül:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Dr. Barcsi Judit pályázatíró és az általa
érintettek
4. Irattár

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt
és az ülést bezárom
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Lépné Soós Anita alpolgármester
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Kovács Gábor képviselő
jkv. hitelesítő

