
Jegyzőkönyv 

Készült: Baks Község Önkormányzat képviselő–testületének 2011. július 28–án 
megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Boros János képviselő 
 Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Jaksa Ferenc  képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert  jegyző 

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: 

170/2011. (VII. 28.) 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 Boros János képviselők személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

171/2011. (VII. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné Soós 
Anita és Boros János képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja. 
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Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Lépné Soós Anita képviselő 
4) Boros János képviselő 

I. Napirendi Pont: 

KEOP 1.2.0 pályázati konstrukció–Baks Község szennyvízcsatornázása és 
szennyvízkezelése 2. forduló 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: 2015. december 31–ig meg kell valósítani a szennyvizek 
ártalommentes elhelyezését. A mai ülésünkön döntenünk kell arról, hogy a 2. 
fordulóra beadjuk–e a pályázatot.  

Jaksa Ferenc: Lehet–e pályázni BM önerőre? 

Búza Zsolt: Igen, várhatóan maximum az önrész 50 %–ára.  

Jaksa Ferenc: Csak a lakossági befizetéseket kell támogatni, a hitelt majd a 
Víziközmű Társulat veszi fel. 

Mihályné Tóth Margit: Mi lesz azzal a vízzel, amit locsolásra, az állatok itatására 
használnak el. 

Jaksa Ferenc: Két mérőt fognak feltenni. 

Búza Zsolt: A későbbiekben a szolgáltatóval meg fogunk állapodni ennek 
feltételeiről. Hétfőn kerül sor a pályázat benyújtására. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

172/2011. (VII. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a KEOP 1.2.0 „Baks község 
szennyvízcsatornázása és szennyvízkezelése 2. forduló” 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

1. Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a „Baks község szennyvízcsatornázása és 
szennyvízkezelése KEOP 1.2.0/2. forduló” projekt 
megvalósítására. 
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2. A projekt megvalósításához szükséges 202 806 151 Ft önerőt 
az alábbiak szerint biztosítja: 
 
Lakossági befizetések 101 403 076 Ft 
BM Önerő Alap  101 403 075 Ft 

 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat 

beadásához szükséges nyilatkozatok megtételére. 
 

4. A támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét 
a fenntartó biztosítja. A megvalósuló elemek üzembe 
helyezésétől számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan 
csatornadíj támogatást az önkormányzat nem igényel.  
 

Határidő: pályázat benyújtására 2011. augusztus 1. 

Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) dr. Barcsi Judit pályázatíró és általa az érintettek 
5) Irattár (Iktatószám: 138/2011) 

II. Napirendi Pont: 

DAOP 3.1.2/A–11 pályázati kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése „Baks belterületi 
kerékpárút építése” pályázat benyújtása. 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: 4 éve várunk erre a pályázatra, aszfaltból és viakolorból lenne 
megépítve. 

Mihályné Tóth Margit: Az nem ugyanannyiba kerül mint az aszfalt. 

Dr. Lajkó Norbert: Természetesen van rá költségvetésünk. 

Jaksa Ferenc: Én nem szeretném, ha több hitelt vennénk fel. 

Búza Zsolt: Ez a döntés a pályázat benyújtásáról szól, kedvező döntés esetén a 
támogatási szerződés aláírása előtt vissza lehet lépni, ha anyagilag nem bírjuk 
finanszírozni. Javaslom adjuk be a pályázatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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173/2011. (VII. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának képviselő–testülete megtárgyalta a 
DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése „Baks 
belterületi kerékpárút építése” pályázat benyújtása című pályázattal 
kapcsolatos előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 
Baks Község Önkormányzatának képviselő–testülete pályázatot 
nyújt be a DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 
című pályázati felhívásra „Baks belterületi kerékpárút építése” 
címmel az alábbiak szerint: 
 
Projekt címe: Baks belterületi kerékpárút építése 

Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 45127.jelű út 
0+000 - 2+741 km szelvény  
Projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:  
590/3, 52, 02 ,03, 
Pályázati konstrukció száma: DAOP-3.1.2/A-11 
A projekt összes költsége: 132.118.094 Ft 

Megvalósítás időtartalma: 2012 04. 02. – 2013 04.02. 

 

Forrás Ft % 

I. Saját forrás 13.211.810 10 

I/1 támogatást igénylő saját 
forrása 

-13.211.810 10 

I/2. partnerek hozzájárulása - - 

I./3. bankhitel - - 

I/4 egyéb saját forrást 
kiegészítő támogatás 

- - 

II. Egyéb támogatás - - 

III. A támogatási 

konstrukció keretében 

igényelt támogatás 

118.906.284 90 

Összesen 132.118.094 100 

 

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 
118.906.284 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 
számszerű összege: 13.211.810 Ft. 
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Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati önrész összegét, azaz 13.211.810 Ft-ot a 
2012 és 2013 évi költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: 2011. július 28. 

Felelős:  Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati ref. 
5) Irattár (Iktatószám: 1063/1/2011.) 

III. Napirendi Pont: 

DAOP 3.1.2/A–11 pályázati kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése „Ópusztaszer–
Baks külterületi kerékpárút építése” pályázat benyújtása. 
Ea: Búza Zsolt polgármester 

Búza Zsolt: Mivel ezt a pályázatot csak konzorciumban nyújthatjuk be, és 
Ópusztaszer nem vállalta a konzorcium vezető szerepét, így Bakson múlik, hogy 
tudunk –e pályázni. 

Boros János: Ha Ópusztaszer nem kívánja megépíteni, akkor mi is csak a 
közigazgatási határig építjük meg. 

Dr. Lajkó Norbert: A konzorciumi szerződést mindkét félnek alá kell írni, csak így 
pályázhatunk külterületre.  

Búza Zsolt: Ha Ópusztaszer visszalép, akkor a pályázat meghiúsul. 

Mihályné Tóth Margit: Van–e rá lehetőség később, hogy ne viakolor legyen. 

Búza Zsolt: A műszaki tartamon nem lehet módosítani. 

Boros János: A külterület 3,6 m széles lesz? 

Búza Zsolt: Olyan széles, mint az Eurovelló kerékpárút. 

Mihályné Tóth Margit: Költségcsökkentés miatt gondoltam az aszfaltot, mert azt 
nekünk kell kigazdálkodni. 
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Dr. Lajkó Norbert: A külterületre vonatkozó határozati javaslat egy mondattal tér 
csak el a belterületre vonatkozó határozati javaslathoz képest. 

Búza Zsolt: Kettő pályázat kerül benyújtásra. 

Boros János: Az önerő elég magas. 

Mihályné Tóth Margit: Direkt nincs beállítva hitel, vagy nem kell hozzá? 

Dr. Lajkó Norbert: Majd ha a pályázatot megnyertük, és a támogatási szerződést 
aláírtuk ekkor módosítjuk a költségvetést. 

Mihályné Tóth Margit: Van–e rá mód, hogy halasztva legyen a megvalósulása a 
szennyvízcsatornázás miatt? 

Búza Zsolt: Így lenne az ésszerű, de a pályázat kiírása nem így szerepel. 

Boros János: Elkészül –e szeptemberig a Mária telepi utak építése? 

Búza Zsolt: Igen, mert a határidőhöz tartania kell magát a vállalkozónak. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

174/2011. (VII. 28.) Kt.:  határozat 

Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
DAOP-3.1.2/A-11 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, 
„Ópusztaszer–Baks külterületi kerékpárút építése” pályázat 
benyújtása című pályázattal kapcsolatos előterjesztést és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
Baks Község Önkormányzatának Képviselő – testülete pályázatot 
nyújt be Ópusztaszer községgel közösen a DAOP-3.1.2/A-11 
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című pályázati felhívásra 
„Ópusztaszer – Baks külterületi kerékpárút építése” címmel az 
alábbiak szerint: 
 
Projekt címe: „Ópusztaszer – Baks külterületi kerékpárút építése” 
Projekt megvalósítási helyszínének pontos címe: 4519. jelű út 
21+689- 27+421 km szelvény 
Projekt megvalósítási helyszinének helyrajzi száma: 
134,028/67,/66,/112,/113,/114,/116,/117,/118,/119,/120,028/121,/12
2,/124,/24,/23,/22,21 
Pályázati konstrukció száma: DAOP-3.1.2/A-11 
A projekt összes költsége: 291.631.601 Ft 
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Megvalósítás időtartalma: 2012 03. 19. – 2013. 09. 20. 

Projekt forrásösszetétele: 

Forrás Ft % 

I. Saját forrás 29.163.251  10,000031 

I/1 támogatást igénylő 
saját forrása 

29.163.251 10,000031 

I/2. partnerek 
hozzájárulása 

- - 

I./3. bankhitel - - 

I/4 egyéb saját forrást 
kiegészítő támogatás 

- - 

II. Egyéb támogatás - - 

III. A támogatási 

konstrukció keretében 

igényelt támogatás 

262.468.350 89,999969 

Összesen 291.631.601 100 

 

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 
262.468.350 Ft 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész 
számszerű összege: 29.163.251 Ft 

 

Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete 
kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a ROP 
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati önrész összegét, azaz 14.047.938 Ft-ot a 
2012 és 2013 évi költségvetésében elkülöníti. 

Határidő: 2011. július 28. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez. 
4) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati ref. 
5) Irattár (Iktatószám: 1064/1/2011.) 

IV. Napirendi Pont: 

Előterjesztések 
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Búza Zsolt: Előterjesztést tesz a képviselő–testületnek a szennyvízberuházáshoz 
kapcsolódó lakás–előtakarékossági szerződések megkötésének ösztönzésére 
irányuló testületi feladatok megbeszélésére. 

Pozitív lista kellene, melyből látható, hogy kik fizetik a hozzájárulásokat. 
Javaslatokat várok a testülettől arra, hogyan ösztönözzük a lakosságot a 
szerződéskötésre. 

Mihályné Tóth Margit: A Víziközmű Társulat veszi majd fel a hitelt, de azt is az 
fogja majd megfizetni, aki rendesen fizet. Az adott önkormányzati támogatásokból 
kellene majd levonni. 

Dr. Lajkó Norbert: Ezt nem lehet, csak az adók módjára történő behajtást 
kezdeményezni. 

Mihályné Tóth Margit: Van olyan ház, ahol nincs fürdőszoba és WC sem. 

Búza Zsolt: Az csak pár száz ház. 

Mihályné Tóth Margit: Írni kellene egy tájékoztatót, hogy nem minden víz kerül a 
szennyvízcsatornába, hanem a locsolás külön lesz számlázva. A külterületi 
önkormányzati szántókon 10 m–es gaz van. Adjuk ki bérbe, vagy hirdessük meg 
eladásra. 

Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. 

 
K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
Lépné Soós Anita képviselő Boros János 
     jkv. hitelesítő      jkv. hitelesítő 
 
 


