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A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat.
Megállapítom, hogy a képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a meghívóban
rögzített napirendi pont módosítására, illetve elfogadására.
Ismertetném a napirendi pontokat, az első napirendi pont a lezárt közbeszerzési eljárás
eredményhirdetése, majd a szociális tűzifa rendelet megalkotása, illetve zárt ülésen a Bursa
Hungarica ösztöndíjakról döntés. Kérdés? Kiegészíteni való?
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150 /2014. (XI. 21.)

határozat

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban rögzített
napirendi pontokat elfogadja.
Erről értesítést kapnak:
1) Búza Zsolt polgármester
2) Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző
3) Irattár
I.napirendi pont:
Közbeszerzési eljárásnál lezárt közbeszerzési eljárás eredményhirdetése
Ea.: Búza Zsolt polgármester

Búza Zsolt polgármester: Megvártuk, míg van döntőképes képviselő-testület, aki
kihirdetheti a közbeszerzési eljárást, ezzel is jócskán késtünk, mint más számos dologgal.
Megvártuk a fellebbezési határidőt, nem érkezett semmiféle fellebbezés, úgyhogy lehet azt
mondani, hogy a közbeszerzési eljárás, ami a Fecskeházaknak a felújítására vonatkozik
rendben lezajlott, és a határozati javaslatban le van írva, hogy ki a nyertes ajánlattevő, az
pedig nem mást, mint az ÉPTÁRKER Kft., aki a legjobb ajánlatott adta, van-e kérdés,
észrevétel ezzel kapcsolatban?
Jó, hétfőtől már felvonulnak, de ez megtehették volna három héttel ezelőtt is, sajnálom, hogy
ennyit kellett erre várni. Úgyhogy, sajnos nem biztos, hogy a karácsonyt felújított házban
tudják ünnepelni azt ott lakók.
Aki egyetért az előterjesztéssel, illetve a határozati javaslatot elfogadja, kérem
kézfelemeléssel, jelezze.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151 /2014. (XI. 21.)

határozat
Baks Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a
„TIOP 3.2.3 .A-13/1-2014-0001 kódszámú pályázat, fecskeház
felújítás kivitelező kiválasztása” című előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
1. Baks Község Önkormányzat Képviselő – testülete úgy határozott,
hogy a TIOP 3.2.3 .A-13/1-2014-0001 kódszámú pályázat
megvalósítása során a Szociális bérlakások felújításának kivitelezői
feladatival a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ÉPTÁRKER
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (6726 Szeged, Alsó – kikötő sor
11.) bízza meg.
2. A Képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
aláírására.
A határozatról kivonaton értesítést kapnak:
1. Búza Zsolt polgármester;
2. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka - jegyző
3. Gazdálkodási Csoport
4. Valkony Károly TIOP 3.2.3.A-13/1-2014-0001 projektmenedzser

II.
napirendi pont:
A szociális tűzifa rendelet megalkotása
Ea.: Búza Zsolt polgármester
Búza Zsolt polgármester: A következő előterjesztés a szociális tűzifa rendelet megalkotása.
4.438.650 Ft-ot kapott a Belügyminiszter úrtól az önkormányzat, ez Csongrád megyében a
második legnagyobb összeg, és keményfát igényeltünk. Sajnos, amiatt, hogy egy hónapig

nem volt képviselő-testületünk, az utolsók között vagyunk, akiket a Dalerd Zrt. ki tud
szolgálni. Más erdészetet is meg lehetne keresni, viszont akkor többe kerülne a leves, mint a
hús, a szállítási költség jóval megemelkedne, ha messzebbről szállítanánk a fát, úgyhogy
sajnos az érintettek és a szociálisan rászorulók amiatt, hogy késtünk a képviselő-testület
felállításával, csak januárban fognak tudni hozzájutni a tűzifához. Az előterjesztésben
minden le van írva, van-e kérdés észrevétel a rendelettel kapcsolatban? Ha nincs, akkor
elfogadásra javaslom.
A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2014.(XI.21.) önkormányzati rendelete
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági
feltételeiről
(A rendelet szövege a mellékeltek között)
Búza Zsolt polgármester: Zárt ülést rendelek el a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat
megtárgyalásához.
Búza Zsolt polgármester: Tisztelettel megköszönöm a képviselő társaimnak a megjelenést.
Az ülést bezárom.
K.m.f.
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