
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 27-én megtartott 
rendkívüli üléséről 
 
Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 
 Dr. Orosz Éva képviselő 
 Dr. Lajkó Norbert jegyző 
 
Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 
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 
kiegészítésére. Harmadik napirendi pontként kéri tárgyalni a kötelező egészségügyi 
szolgáltatások támogatását. Egyúttal megkérdezi, van-e egyéb napirend tárgyalására 
vonatkozó javaslat.  
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
161/2012. (VII.27.)  határozat 
 

Baks Község Önkormányzat képviselő-testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat az alábbi módosítással tárgyalási alapul 
elfogadja. 
 
1. A XVII. Baksi Falunapok költségeihez pótelőirányzat biztosítása 
2. A szennyvíz projekt támogatási arányának növelésének 

lehetősége 
3. Kötelező egészségügyi szolgáltatások támogatása 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

 
Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztására Kovács Gábor és 
Lépné Soós Anita képviselők személyében. 
 
162/2011. (VII.27.)   határozat 
 

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

 
1. napirendi pont 
 
A XVII. Baksi Falunapok költségeihez pótelőirányzat biztosítása 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén megtárgyalta az előterjesztést, melyet 
elsősorban egészségügyi szolgáltatás tekintetében esetkocsi biztosítására szeretnénk 
felhasználni. Január 1-jétől szigorodtak a jogszabályi feltételek a rendezvények 
lebonyolításával kapcsolatban, és ebben az ügyben kötelességünk hathatós lépéseket tenni. 
Kérem a képviselő-testületet, hogy vésztartalékként beállítva 280 ezer Ft+ÁFA összeggel 
emelje meg a falunapi rendezvénysorozatra betervezett összeget és a költségvetést ennek 
tekintetében módosítsa. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
163/2012. (VII.27.)  határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a XVII. Baksi Falunapok 
rendezvényeire 280.000 Ft+ÁFA összegű pótelőirányzat elfogadásához hozzájárul 
a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
  Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
2. napirendi pont 
 
Szennyvíz-projekt támogatási arány növelési lehetősége 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  Az előterjesztést a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, az ülésen a 
jegyző úr szóban kiegészítette. A szennyvíz pályázatunkhoz kapcsolódóan adódott egy 
olyanlehetőség, miszerint a megnyert II. forduló támogatás intenzitását növelni lehetne. Ez 
egyértelműen a lakossági terheket csökkenti, hiszen ennyivel kevesebbet kell a 
háztartásoknak, a Víziközmű Társulatnak hozzátenni. Ehhez van szükség egy közbeszerző 
megbízására, aki lebonyolítja a közbeszerzési eljárást. 
Van-e a Pénzügyi Bizottság tagjain kívül jelenlévő képviselőknek kérdése ezzel 
kapcsolatban? 
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A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
164/2012. (VII.27.)    határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Baks 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” tárgyú projekthez 
kapcsolódó közművagyon értékelését és a CBA átszámítását végző szervezet 
kiválasztására irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 
közbeszerződi szakértői tevékenység lebonyolításával megbízza a  
 
 KP. Kft-t (2890 Tata, Görgey Artúr u. 2. I/4.) 
 
Felhatalmazza Búza Zsolt polgármestert, hogy a közbeszerzővel megkötendő 
vállalkozási szerződést írja alá. 
 
Erről értesítést kapnak: 
 
1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Harangozóné Pálnok Orsolya pályázatíró 

 
 
3. napirendi pont 
 
Kötelező egészségügyi szolgáltatások támogatása 
Előadó:  Búza Zsolt polgármester 
 
Búza Zsolt:  A Pénzügyi Bizottság ülésén részletesen ismertettem a kötelező egészségügyi 
szolgáltatások helyzetét, mely ülésen a bizottság javasolta mindkét háziorvosi körzet egyszeri 
500-500 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatását. Dr. Orosz Éva mint a bizottság 
elnöke személyes érintettségét jelentette be az előterjesztés megtárgyalásakor, a bizottság 
többi tagja egyhangúlag elfogadásra javasolta a támogatást. 
 
Dr. Orosz Éva:  Bejelentem személyes érintettségemet. 
 
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 
 
165/2012. (VII.27.)   határozat 
 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kötelező 
egészségügyi szolgáltatások biztosításának érdekében Baks község I. és II. számú 
háziorvosi praxisát egyenként 500.000 Ft vissza nem térítendő működési 
támogatásban részesíti. 
 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős:  Búza Zsolt polgármester 
  Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 
 
Erről értesítést kapnak: 
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1.) Búza Zsolt polgármester 
2.) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3.) Dr. Herczeg Lajos háziorvos (I.sz. körzeti rendelő Baks, Fő u. 92.) 
4.) Dr. Orosz Éva háziorvos (II.sz. körzeti rendelő Baks, Fő u. 116.) 
5.) Boriné Dóka Erika gazdálkodási csoportvezető 

 
 
Búza Zsolt   Amennyiben nincs más bejelentés megköszönöm a részt vételt és az ülést 
bezárom.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 

                   Búza Zsolt                Dr. Lajkó Norbert 
                  polgármester                            jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
          Kovács Gábor képviselő       Lépné Soós Anita képviselő  
                  jkv. hitelesítő                 jkv. hitelesítő 


