Jegyzőkönyv
Készült: Baks Község Önkormányzat Képviselő–testületének 2011. október
24–én megtartott rendkívüli üléséről
Jelen voltak:

Búza Zsolt
Boros János
Lépné Soós Anita
Mihályné Tóth Margit
Dr. Orosz Éva
Dr. Lajkó Norbert

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Fátyolné Ménesi Ildikó
Jaksa Ferenc

képviselő
képviselő

Igazoltan távol:

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:
210/2011. (X. 24.)

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:
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211/2011. (X. 24.)

határozat
Baks Község Önkormányzat képviselő–testülete Lépné
Soós Anita és Boros János képviselőket jegyzőkönyv–
hitelesítőnek megválasztja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző
3) Lépné Soós Anita képviselő
4) Boros János képviselő

I. Napirendi Pont:
Kerékpárút
pályázatok
Ea.: Búza Zsolt polgármester

újratárgyalása

(DAOP–3.1.2/A)

Búza Zsolt: Az Új Széchenyi Terv keretében az önkormányzatok számára
számos új pályázati lehetőség nyílt vagy nyílt meg. Az egyik ilyen lehetőség,
ami településünk szempontjából releváns, az a Dél-alföldi Operatív Program
(Kódszám: DAOP-3.1.2/A-11) Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című
pályázati kiírás.
A képviselő–testület korábban már felhatalmazását adta, hogy mind a
külterületi, mind pedig a Baks–Ópusztaszer összekötő kerékpárút építését
hivatalunk beadja. A pályázatok beadása megtörtént, a szükséges hiánypótlások
megtörténtek. A közreműködő szervezet előzetes helyszíni ellenőrzést tartott a
projektekkel kapcsolatban.
A pályázati kiírás adminisztratív információi nem tartalmaztak egyértelmű
magyarázatot arra vonatkozóan, hogy ha a település önállóan pályázik a
belterületi kerékpárútra, és konzorciumban pályázik a külterületi szakaszra,
akkor ez mindkét pályázat elutasítását vonja maga után.
Ennek a problémának a kiküszöbölése érdekében felhívták figyelmünket, hogy a
nyitva álló határidőn belül újabb pályázatot nyújthatunk be, abban az esetben, ha
az előző pályázatunkat visszavonjuk.
Mivel a Képviselő- testület azon szándékának eleget kívánunk tenni, hogy a
pályázat benyújtásra kerüljön 2011. éven, így a pályázatokat visszavontuk.
Ezáltal újabb lehetőségünk van 2011. október 24. napjáig eldönteni, hogy a
belterületi vagy a külterületi szakasz megvalósítását preferáljuk.
A pályázat többi részének változatlanul hagyása mellett, így a korábban
meghatározott tartalmú testületi döntésre tekintettel javaslom a belterületi
kerékpárút projektjének benyújtását a Tisztelt Képviselő–testület felé.

3
Javaslom, hogy Baks Község Önkormányzata pályázatot nyújtson be a Délalföldi Operatív Program (Kódszám: DAOP-3.1.2/A-11) Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése című pályázati kiírásra belterületi kerékpárút létesítésére, a
határozati javaslat szerinti tartalommal.
Kérem az írásos elterjesztés elfogadását.
Mihályné Tóth Margit: Mi döntjük el, hogy az önrészt melyik évre tervezzük a
költségvetésben.
Harangozóné Pálnok Orsolya: Kötelező forma volt a határozati javaslat a
pályázat kiírója részéről, így az önerőt is így terveztük. Ha nyerünk, a BM önerő
alapra is pályázhatunk.
Mihályné Tóth Margit: Miért nem szedhetünk közműfejlesztési hozzájárulást?
Búza Zsolt: Mert az európai Uniós csatlakozást követően uniós forrásból
megvalósuló beruházásokhoz nem lehet ilyen hozzájárulást szedni.
Javaslom a belterületi kerékpárútra vonatkozó pályázat benyújtását.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
212/2011. (X. 24.)

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:
807/1, 807/2, 807/3, 807/4, 590/1, 590/2, 590/3, 02, 03,
Pályázati konstrukció száma: DAOP-3.1.2/A-11
A projekt összes költsége: 132.118.094,– Ft
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Megvalósítás időtartalma:
2012 04. 02. – 2013 04.02.
Forrás
I. Saját forrás
I/1 támogatást igénylő saját
forrása
I/2. partnerek hozzájárulása
I./3. bankhitel
I/4 egyéb saját forrást
kiegészítő támogatás
II. Egyéb támogatás
III.
A
támogatási
konstrukció
keretében
igényelt támogatás
Összesen

Ft
13.211.810
-13.211.810

%
10
10

-

-

118.906.284

90

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.
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. október
Felelős:

Búza Zsolt polgármester

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

Búza Zsolt polgármester
Dr. Lajkó Norbert jegyző
Boriné Dóka Erika gazd csop. vez.
Harangozóné Pálnok Orsolya pályázati ref.
Irattár (Iktatószám: 1063/2011.)
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Búza Zsolt: Mivel egyéb előterjesztés nem volt megköszöni a részvételt, és az
ülést bezárja.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Lépné Soós Anita
jkv. hitelesítő

Dr. Lajkó Norbert
jegyző

Boros János képviselő
jkv. hitelesítő

