Jegyzőkönyv

Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. március 17.
napján megtartott rendkívüli üléséről
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Boros János
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Mihályné Tóth Margit
Lépné Soós Anita
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
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képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
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Dr. Orosz Éva

képviselő

Bali Lajos

vállalkozó

Igazoltan távol:

Meghívottak:
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 tárgyalására, és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb napirend
tárgyalására vonatkozó javaslat?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (III. 17.) Kt.:

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete a
meghívóban rögzített napirendeket 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 és Jaksa Ferenc képviselők személyében.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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62/2011. (III. 17.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós
Anita és Jaksa Ferenc képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Lépné Soós Anita képviselő
Jaksa Ferenc képviselő

I. Napirendi Pont:
Szilárd burkolatú utak kialakítása a Mária telepen I. ütem – szerződés kötés
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt: Javaslatot tesz a Baks Mária telepi utak szilárd útburkolattal történő
ellátása I ütem című projekt kivitelezői vállalkozói szerződés elfogadására.
Mihályné Tóth Margit: Alvállalkozóról lehet tudomásunk:
Bali Lajos: Nincs alvállalkozó, a közbeszerzési kiírásban szerepelni kellett volna az
alvállalkozónak.
Jaksa Ferenc: A földalapból kitermelt földre, a Mária telepen megvalósuló
autóbusz fordulónál szükség lesz.
Búza Zsolt: Ez a pályázat tartaléklistán van, Többcélú Társulás keretében lett
benyújtva. Lehetséges, hogy új pályázatot kell benyújtanunk. Jelenleg 3
pályázatunkat kell megvalósítani szeptember 30–ig.
Mihályné Tóth Margit: A föld deponálására hol biztosítunk helyet?
Dr. Lajkó Norbert: A föld egy része veszélyes hulladék.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (III. 17.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy
határozott, hogy vállalkozási szerződést köt a Bali és Társa
2003 Építőipari Szolgáltató Bt.–vel (székhely: 6768 Baks,
Aradi u. 54.), „Szilárd burkolatú utak kialakítása a Mária–
telepen I. ütem.” tárgyú építési beruházás megvalósítására,
kivitelezésére.
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A képviselő–testület felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert
a fenti tárgyú vállalkozási szerződés aláírására, és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2011. március 18.
Végrehajtásért felelős: Búza Zsolt polgármester,
dr. Barcsi Judit pályázatíró
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3) Bali és Társa 2003 Építőipari Szolgáltató
(6768 Baks, Aradi u. 54.)
4) dr. Barcsi Judit pályázatíró, és az általa érintettek
5) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
6) Irattár (Iktatószám: 235/2011.)

Bt.

Mihályné Tóth Margit: Javaslom, hogy itt előttünk írjátok alá a szerződést!
Dr. Lajkó Norbert: Amennyiben a testületnek, még van egy szűk órája, akkor
semmi akadálya az aláírásnak, mert megfelelő példányszámban ki kell nyomtatni a
szerződést, minden oldalát szignózni, a szerződés végén aláírni és lebélyegezni.
Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a DAOP II. ütem belterületi csapadék–és belvíz
elvezetés kivitelezői szerződését biztosító mellékkötelezettségek megtárgyalására.
Mihályné Tóth Margit: Hogyan határozzuk meg? Benne van–e a biztosítás?
Harangozóné Pálnok Orsolya: Igen, benne van.
Dr. Lajkó Norbert: A nem szerződésszerű, hibás teljesítés kötbére a nettó
vállalkozási díj 10%–a legyen, míg a késedelmes teljesítés napi kötbére a nettó
vállalkozási díj 1%–ának megfelelő összeg legyen.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (III. 17.) Kt.:

határozat

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a DAOP II. ütem belterületi csapadék–és
belvíz elvezetés kivitelezői szerződés vállalkozó részéről
történő szerződésszerű teljesítésére az alábbi szerződést
biztosító mellékkötelezettséget köti ki:
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Hibás teljesítés esetén a vállalkozó a nettó vállalkozói díj
10%–nak megfelelő kötbér megfizetésére köteles.
A vállalkozó késedelmes teljesítés esetén a nettó vállalkozói
díj 1 % /nap késedelmi kötbért köteles megfizetni.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Búza Zsolt polgármester,
Harangozóné Pálnok Orsolya
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró, és az általa
érintettek
4) Irattár (Iktatószám: 403/2011.)
Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Jaksa Ferenc képviselő
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Lépné Soós Anita képviselő
jkv. hitelesítő

