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Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, megállapítja,
hogy a képviselő-testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban rögzített napirendi
pontok elfogadására.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta
116/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban
rögzített napirendi pontokat elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Irattár

I. napirendi pont:
Előterjesztések
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: Az első előterjesztés az I. félévi költségvetési beszámoló
megtárgyalása. A képviselő-testület korábban elnapolta az I. félévi beszámoló elfogadását,
most kerül sor a megtárgyalására. Tulajdonképpen tényadatokról beszélünk, változtatni nem
tudunk rajta.
A főszámok a következők: bevétel alakulása 42%, kiadás alakulása: 47%.
Nem használta ki az önkormányzat az 50%-ot, jól teljesítettünk. A PÜB elfogadásra
javasolja képviselő-testületnek. Van-e kérdés, kiegészíteni való?

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
117/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő- testülete megtárgyalta a
2014. I. félévi költségvetési beszámolót és azt az előterjesztés szerinti
tartalommal elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Búza Zsolt polgármester: A második előterjesztés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047
azonosító számú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című
pályázathoz kapcsolódó ÁFA megelőlegző hitel megtárgyalása. 15.591.991,- Ft hitelt kell
felvennünk. Néhány hét múlva befejeződik a beruházás, meg kell előlegeznünk az ÁFA-t,
amit 72 nap múlva visszautalnak.
Van-e kérdés?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
118/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a KEOP1.2.0/09-11-2011-0047 azonosító számú „Baks szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című pályázat szállítói
finanszírozású számlák ÁFA összegének kiegyenlítésére felvenni
kívánt 15.591.991,-Ft támogatást megelőlegező hitel iránti kérelmet.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére,
valamint a költségvetési rendeletbe betervezi a tőke és a kamat
összegét. Továbbá felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági
csoportvezetőt a hitelszerződés aláírására.
Az ÁFA engedményezése a fedezet a hitel visszafizetésére.
A hitel lejárata: szerződéskötéstől számított 1 év.
A hitel törlesztése: az ÁFA megérkezését követően azonnal, de
legkésőbb a futamidő végén egy összegben.
Határidő: azonnal
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:

1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyző
3)Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4) OTP Bank Szeged, Takaréktár u. 7.
5) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a Társberuházói megállapodás
megtárgyalása. A Víziközmű Társulat küldöttgyűlése elfogadta a társberuházói
megállapodást. Dönteni kellett a kevesebb összeg felvételéről. Egy háromoldalú
megállapodásról van szó, amely a Víziközmű Társulat, az OTP Bank és az Önkormányzat
között jön létre. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
119/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a KEOP1.2.0/09-11-2011-0047 azonosító számú „Baks szennyvízcsatorna
hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című pályázat társberuházói
megállapodását.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4) OTP Bank Szeged, Takaréktár u. 7.
5) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés kézfizető kezességvállalásról szól,
szintén a szennyvíz pályázathoz kapcsolódva. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban?
Mihályné Tóth Margit képviselő: Korábban egy ilyen határozatnál kijavítottuk, hogy nem a
képviselő-testület, hanem az önkormányzat vállalja.
Búza Zsolt polgármester: Aképviselő-testület az önkormányzat része.
Tomuszné Fülöp Katalin: Az lenne a kérdésem, hogy az emberek hogyan reagáltak a
kiküldött levélre, amelyben tájékoztatást kaptak a szennyvíz pályázat támogatási
intenzitásának növeléséről?
Búza Zsolt polgármester: Nagyon örültek neki, főleg úgy, hogy valóban vissza fognak
kapni pénzt a befizetett LTP-jükből, és a szóbeszédekkel ellentétben abból nem utakat,

járdákat fogunk építeni.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
120/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete kézfizető kezességet
vállal a Baksi Viziközmű Társulat által felvett 46.153.330,-Ft hitel és
járulékai visszafizetésére a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 azonosító
számú pályázat önerejének biztosítására.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kap:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
4) OTP Bank Szeged, Takaréktár u. 7.
5) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztésünk az új közbeszerzési szabályzat
elfogadása, amelyre a közbeszerzési szakértőnk javaslatára van szükség.
Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző: A változtatások a közbeszerzési szabályzatot
illetően csak technikai jellegűek.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
121/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Baks
Községi Önkormányzat Közbeszerzési szabályzatának módosítása ”
című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:
Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja az
előterjesztés mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzat módosítását.
Felelős: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3. Boriné Dóka Erika – gazdasági csoport vezető

4. Irattár
Búza Zsolt polgármester: A Baksi Szolgáltató Központ pótmunka című előterjesztés
következik. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek
az előterjesztést. Azt el kell mondanom, hogy az előterjesztésben szereplő összeg kb.
700.000 Ft-ra fog csökkenni, mert a Szövetkezet bérelni fogja az épületet és az a bérleti díj
kb. 450.000 Ft lesz.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Saját költségvetésű?
Búza Zsolt polgármester: Természetesen.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
122/2014. (IX.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Baksi
Szolgáltató Központ pótmunka” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete szükségesnek
tartja a mellékletben felsorolt kivitelezési munkák elvégzését.
2. A kivitelezés elvégzése érdekében 1.199.759 Ft-os támogatást ad át
a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesület számára.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester;
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Dobos Péter Pál – Baksért Hagyományőrző és Szabadidős
Egyesület elnöke
4) Boriné Dóka Erika – gazdasági csoport vezető
5) Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés az ipari parkunkban létesítendő
napelem-parkkal kapcsolatos adásvételi előszerződés. Ami az előterjesztéshez képest
módosulna az, hogy a visszavásárlási idő 6 hónap (3. oldal 9. pont).
A
szándéknyilatkozatban az szerepel, hogy az önkormányzat 2 éven belül visszavásárolja az
ingatlant. Az ügyvéd 3 hónapot jelölt meg, viszont a pályázatíró és a hitelt folyósító javaslata
az, hogy 6 hónap legyen, ennyi idő alatt lehet egy hitelfelvételt lebonyolítani.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Mennyi a vételár?

Búza Zsolt polgármester: 7 millió Forint. Nagyon hosszú folyamat, mert szántó művelési
ágban van, és ki kell vonni. Meg kell osztani, mert a 6 ha ennek a területnek a része. A
Kiskunsági Nemzeti Parktól is engedélyt kell kérni, hogy napelem-park létesülhessen. Ami
nagyon fontos még, hogy ez egy előszerződés.
Mihályné Tóth Margit képviselő: Érinti-e az a kikötés, amelyet a Kamara megjelölt, hogy a
vételár maximum 2 millió Ft/ha lehet?
Búza Zsolt polgármester: Ki lesz vonva a szántó művelési ágból.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
123/2014. (IX.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az ipari
parkban
létesítendő
napelem-parkkal
kapcsolatos
adásvételi
előszerződés módosított változatát, és azt a mellékletben csatolt
formában elfogadja.
Határozat kivonaton értesítést kapnak:
1.Búza Zsolt polgármester;
2.Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3.Boriné Dóka Erika – gazdasági csoport vezető
4.Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés, amelyet szeretném, ha megtárgyalnák,
az egy BM rendelet adta lehetőség, mely szerint újabb pénzforrásra van lehetőségünk
rendkívüli önkormányzati támogatás keretében. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Van-e kérdés
az előterjesztéssel kapcsolatban?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
124/2014. (IX.22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testület megtárgyalta a 7/2014.
(I.31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott
támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
rendeletet és úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz.
Határidő: azonnal
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető
Erről értesítést kap:

1)
2)
3)
4)

Búza Zsolt polgármester
Dr. Heinerné dr. Kecskés Aranka jegyző
Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez.
Irattár

Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés Papné Bánfi Renáta kérelme, mely
szerint bejárót szeretnének kiépíteni az ingatlanukhoz a Faluház parkolója felől. Nem
szeretnék használni a bejárót, de a pályázatuk miatt oda kell építeniük. A Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
125/2014. (IX. 22.)

határozat
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 6768
Baks, Fő u. 84. szám alatt épülő szépségszalon autóbejáró kiépítésére
vonatkozó kérelmét, és a kérelemben foglaltak szerint támogatja azt.
Erről értesítést kap:
1. Búza Zsolt polgármester
2. Papné Bánfi Renáta (6768 Baks, Fő u. 84.)
3. Irattár

Búza Zsolt polgármester: Baks Községi Önkormányzat a korábbi évek gyakorlatának
ismeretében csatlakozni kíván az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A képviselő-testületet kérem, hogy
fogadja el a határozati javaslatot.
126/2014.(IX.22.)

határozat
A képviselő-testület foglalkozott az Emberi Erőforrások
Minisztériuma
megbízásából
az
Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő által
meghirdetett
BURSA
Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer 2015. évi
fordulójához történő csatlakozás kérdésével, és úgy dönt, hogy
ahhoz az Általános szerződési feltételeket elfogadva csatlakozik.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási
nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2014. október 01.
Felelős: Búza Zsolt polgármester
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Köznevelési és Felsőoktatási Támogatások Igazgatósága
1054 Budapest, Alkotmány u. 25.
3) Ormándiné Kócsó Anikó gazd. ea.
4) Boriné Dóka Erika gazd. csop. vez.
Búza Zsolt polgármester: Amennyiben nincs más közérdekű bejelentenivaló, az ülést
bezárom.
K.m.f.

Búza Zsolt
polgármester

Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka
jegyző

