Jegyzőkönyv
Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. március 19.
napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Kecskeméti Józsefné
Kovács Gábor
Mihályné Tóth Margit
Fátyolné Ménesi Ildikó
Dr. Lajkó Norbert

Igazoltan távol: Dr. Orosz Éva

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:
43/2013. (III. 19.)

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 Mihályné
Tóth Margit képviselő és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
44/2013. (III. 19.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Mihályné
Tóth Margit képviselőt és Fátyolné Ménesi Ildikó képviselőt
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
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1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Mihályné Tóth Margit képviselő
Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő

I. Napirendi pont:
Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése című projekt
PR tevékenységét végző cég megbízása Ea: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Gondolom, mindenki elolvasta az írásos anyagot. 3 cégtől kért a
Képviselő- testület a szennyvizes projekt PR tevékenységre árajánlatot, és a bíráló
bizottság elbírálta és javaslattal élt, miszerint a BRG Design Szolgáltató Bt.
Vecsés, Budai Antal u. 128. sz. céget bízzuk meg, hiszen ő adta a legkedvezőbb
árajánlatot.
Aki egyetért vele, kérem kézfelemeléssel jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
45/2013. (III. 19.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a „Baks szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep építése” c., KEOP1.2.0/09-11-2011-0047 sz. projekt megvalósításához
kapcsolódó PR tevékenység elvégzésével az alábbi
céget bízza meg:
BRG Design Szolgáltató Bt.
2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 128.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés aláírására.
Határidő: azonnali
Felelős: polgármester
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek
4. Irattár

II. Napirendi pont:
Faluközpont rehabilitáció Bakson című pályázat Általános Forgalmi Adó
összegének finanszírozása Ea: Búza Zsolt polgármester
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A másik két előterjesztésről egyben szeretnék beszélni. Mindkét pályázatnál van
lehetőség az OTP Banktól előleget kérni, ugyanis utófinanszírozott, tehát nekünk
előre kell finanszírozni az összeget, és csak akkor nyújthatunk be kifizetési
kérelmet, ha tudjuk igazolni, hogy a kivitelezőt maradéktalanul kifizettük.
Az egyik az ÁFA-ra vonatkozik, ami 1.848.815,- Ft. Természetesen ezek mind
rövid lejáratú egy éven belüli hitelek.
Dr. Lajkó Norbert: Ha megkapjuk a támogatást, illetve bank kapja meg a
támogatást és megszűnik a szerződés, ha ez ki van fizetve.
Mihályné Tóth Margit: Az utcabútorokat kifizettük?
Búza Zsolt: Azt már le is igényeltük, az már vissza is jött. Teljesen rendben van.
Faluközpont rehabilitáció Bakson című pályázat Általános Forgalmi Adó
összegének finanszírozására vonatkozó határozati javaslatot elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
46/2013. (III. 19.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
rövid lejáratú hitelkérelemmel fordul az OTP Bank
Nyrt.
szegedi
fiókjához
a
2066000709
azonosítószámú
„Faluközpont
rehabilitáció
Bakson” című pályázat általános forgalmi adó
összegének finanszírozására.
A felvenni kívánt hitel összege: 1.848.815,-Ft.
A hitel futamideje: 1 év
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére
és
a
mindenkori
éves
adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe
történő betervezésére.
Az
ügylet
egyéb
feltételeiben
történő
megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására a polgármester és a gazdasági vezető
felhatalmazást kap.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:
1.) Búza Zsolt polgármester
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző
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3.) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4.) OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged, Takaréktár u. 7.
5.) Irattár
III. Napirendi pont
Faluközpont rehabilitáció Bakson című
finanszírozása Ea: Búza Zsolt polgármester

pályázat

nettó

összegének

Búza Zsolt: Ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Ha nincs, akkor elfogadásra
javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
47/2013. (III. 19.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatást megelőlegező hitelkérelemmel fordul
az OTP Bank Nyrt. szegedi fiókjához a
2066000709
azonosítószámú
„Faluközpont
rehabilitáció Bakson” című pályázat nettó
összegének finanszírozására.
A felvenni kívánt hitel összege: 6.847.464,-Ft.
A hitel futamideje: 1 év
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel
visszafizetésére
és
a
mindenkori
éves
adósságszolgálat mindenkori éves költségvetésbe
történő betervezésére.
Az
ügylet
egyéb
feltételeiben
történő
megállapodásra és a fentiek szerinti szerződés
aláírására a polgármester és a gazdasági vezető
felhatalmazást kap.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Dr. Lajkó Norbert jegyző
3. Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4. OTP Bank Nyrt. 6720 Szeged, Takaréktár u. 7.
5. Irattár

Mihályné Tóth Margit: A PR tevékenységről szeretnék kérdezni. A mi Kft-nk
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annyi mindenben benne van, ez bonyolult dolog? Nem tudná ezt a Kft.
megcsinálni?
Búza Zsolt: Sajtómegjelenés, nagyon sokrétű dolog van, 40-50 oldalas leírás van a
PR tevékenységről.
Dr. Lajkó Norbert: Média nyilvánosság, tv, rádió.
Mihályné Tóth Margit: Úgy gondoltam, hogy hátha van a Kft-ben is olyan, aki
ezt meg tudná csinálni.
Búza Zsolt: Amit a Kft. meg tud csinálni, azt természetesen megcsinálja. Ide
valóban szakemberek kellenek.
Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, megköszönöm a részvételt, és az ülést
bezárom.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Mihályné Tóth Margit képviselő
jkv. hitelesítő

