
Jegyzőkönyv 
 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. január 9. 
napján megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 
 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 
 Kecskeméti Józsefné képviselő 
 Kovács Gábor képviselő 

Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 
 Mihályné Tóth Margit képviselő 
 Dr. Orosz Éva 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 módosítására és elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e egyéb 
napirend tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

1/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 
rögzített napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalási alapul 
elfogadja. 

1. Önerő biztosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 
azonosítószámú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep építése” című pályázathoz 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 
 

2. Készfizető kezességvállalás a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 
azonosítószámú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep építése” című pályázathoz 
Előadó: Búza Zsolt polgármester 

 



3. ÁFA megelőlegező hitel kérelem a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0047 azonosítószámú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep építése” című pályázathoz 
Előadó: Búza Zsolt 

 
4. Csillagház kivitelezése 

 
5. Előterjesztések 

 
6. Bejelentések, interpellációk 

 
Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 

 

Búza Zsolt: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők megválasztására Mihályné 
Tóth Margit képviselő és Kecskeméti Józsefné képviselő személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

2/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete Mihályné 
Tóth Margit képviselőt és Kecskeméti Józsefné képviselőt 
jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 
2) Dr. Lajkó Norbert jegyző 
3) Mihályné Tóth Margit képviselő 
4) Kecskeméti Józsefné képviselő 

I. Napirendi Pont: 

Önerő biztosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 azonosítószámú „Baks 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című pályázathoz 
Ea.: Búza Zsolt 
 
Búza Zsolt: Arról az örömteli hírről szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, 
hogy a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton az önkormányzatunk nyert 
17.053.388,-Ft-ot, tehát ezáltal a 31.006.159,-Ft-os önkormányzati önerő ezzel az 
összeggel csökken, tehát 13.952.771,-Ft-ot kell a továbbiakban az 



önkormányzatnak önerőként rendelkezésre bocsátani a Baks szennyvízcsatorna 
hálózat szennyvíztisztító telep építése nevű pályázathoz. Természetesen erről 
döntenie kellett a Baksi Víziközmű Társulatnak, erről döntöttek és elfogadták a 
határozatot, s tulajdonképpen most az önkormányzatnak van lehetősége illetve 
kötelessége, hogy elfogadja ezt a változtatást, ugyanis a határozati számmal, 
határozati döntéssel tudjuk csak beadni a hitelkérelmünket a bank felé. Tehát mind 
a Víziközmű Társulatnak, mind az önkormányzatnak el kell fogadni határozattal 
ezeket a módosításokat, s csak utána tudjuk beadni az OTP Bankhoz a 
hiteligényünket. Öröm, hogy nem 31 milliót kell felvennünk, hanem csak majdnem 
14 millió forintot. Ha nincs kérdés akkor én elfogadásra javaslom. 

 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

3/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 azonosító 
számú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep építése” című pályázat önerejének 
biztosításához szükséges összeget az alábbi bontásban: 
- társulati hitel: 171.800.000,-Ft 
- beruházási hitel: 13.952.771,-Ft 
- BM önerő (elnyert): 17.053.388,-Ft 

     
    Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
    Erről értesítést kap: 

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

 
 

 

II. Napirendi Pont: 

Készfizető kezességvállalás a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 azonosítószámú 
„Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep építése” című 
pályázathoz 
Ea: Búza Zsolt 



 

Búza Zsolt: Szintén már döntött a Képviselő-testület készfizető kezesség 
vállalásról az elmúlt időszakban, most viszont ezt újra meg kell erősíteni. Társulati 
hitel kapcsán kell készfizető kezességet vállalnia a Képviselő-testületnek 
171.800.000,-Ft összegben. Szeretném elmondani, hogy lehetősége van az 
önkormányzatnak a támogatás intenzitás növelésére beadni egy pályázatot. 
Természetesen az önkormányzat szeretne élni ezzel a lehetőséggel, ugyanis most 
majdnem 85%-os az Európai Unió által kiírt pályázat támogatási intenzitása, de egy 
új költséghaszon elemzés kimutatásával ezt az intenzitást akár 95%-os támogatásra 
is lehetne növelni, akkor az önkormányzat olyan helyzetbe kerülne, hogy nem a 
171.800.000-ra kellene fizetőkezességet vállalni, hanem jóval kevesebb összegre. 
Ez természetesen a lakosság terheit is csökkentené és én azt gondolom, hogy ezzel 
a lehetőséggel élni kell. Ennek a beadásának a folyamata az most fog megtörténni, 
hiszen érvényes építési illetve beruházási engedélyes tervekkel kell rendelkeznünk, 
amit az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi Főfelügyelőségtől várunk és a tegnapi 
telefonegyeztetés kapcsán úgy néz ki, hogy egy vagy maximum két héten belül az 
engedély már a kezünkben lesz és akkor ezzel a lehetősséggel is tud élni az 
önkormányzat. A másik ehhez a tervdokumentációhoz kapcsolódó kivitelezőre 
vonatkozó közbeszerzési eljárást csak abban az esetben tudja elkezdeni az 
önkormányzat és a Képviselő-testület, amennyiben rendelkezünk ezekkel az 
engedélyes tervekkel. Tulajdonképpen a 171.800.000,-Ft-ról kellene dönteni, hogy 
készkezességet vállal a Képviselő-testület illetve az önkormányzat. 

Mihályné Tóth Margit: Itt olvasom, hogy ennek a BM önerejére, erre pályáztunk 
már vagy csak egy lehetőség?  

Búza Zsolt: Az előbb elmondtam, hogy ezt már megnyertük. 

Boriné Dóka Erika: Az egyiket megnyertük, a másik meg most van beadva. 

Mihályné Tóth Margit: A 17 millió. És a 171 millió? 

Dr. Lajkó Norbert: Arra is pályáztunk, még nincs döntés róla, nem tudunk semmit 
róla. 

Mihályné Tóth Margit: Ez a 171 millió ez melyik évi költségvetés? 

Dr. Lajkó Norbert: Ez visszatérítendő ez több évi költségvetés, illetve nem 
költségvetés, hanem társulati befizetésekből fogjuk fizetni. 

Mihályné Tóth Margit: De hát, hogy ha készfizető kezességet vállalunk, akkor az 
én feltételezéseim szerint biztos, hogy az önkormányzatnak kell, ha nem is mindet, 
de javarészért visszafizetni. 

Dr. Lajkó Norbert: Az önkormányzat sem nagyon tudja miből kifizetni, azon 



túlmenően, hogy egy ilyen garanciát vállal, hiszen az önkormányzatnak a 
pénzforrásai is korlátozottak. 

Mihályné Tóth Margit: A költségvetésbe ezt majd betervezzük? 

Dr. Lajkó Norbert: Nem kell betervezni. 

Búza Zsolt: E nélkül a készfizető kezesség nélkül nem kaphatjuk meg ezt a hitelt, 
illetve a Víziközmű Társulat. 

Mihályné Tóth Margit: Ezért kell készfizető kezességet vállalnunk. Miben 
nyilvánul ez meg? 

Dr. Lajkó Norbert: Hát ez egy garancia tulajdonképpen arra, hogy ha Társulat 
működésképtelen lesz. 

Búza Zsolt: Az önkormányzat nem egyénekkel köt szerződést, illetve nem 
egyénekre vállal garanciát, hanem a Víziközmű Társulatra. 

Mihályné Tóth Margit: Jó, de azt az egyének adják össze. 

Dr. Lajkó Norbert: Igen, de az önkormányzat vállalja készfizető kezességet, 
magyarul ha nem lesz fizetőképes a Társulat, mint jogi személy, nem fedezik a 
beszedett ltp-k a szükséges részt, akkor az önkormányzatnak kell a helyébe állnia. 
S ez által neki kell kifizetnie azt, amit a társulatnak kellett volna. 

Búza Zsolt: Elvileg ez a pénz rendelkezésre áll, hiszen ezt úgy számították ki, 
hogy mennyi az az összeg, amivel a megítélt támogatást pótolni kell, ami 
tulajdonképpen fedezi az ltp befizetéseket. Persze lehet, hogy lesz majd egy kis 
lyuk aki nem fogja fizetni, de hát aki nem fogja fizetni, az előbb-utóbb ugyanúgy 
fogja majd fizetni mint a többi, mert rá fog döbbenni, hogy a 360 Ft mennyivel 
olcsóbb mint a 20.000 Ft havonta. 

Mihályné Tóth Margit: Csak amikor itt volt az a személy, akik a szerződéseket 
kötötték, ő azt mondta, hogy 40%-a fizeti. 

Búza Zsolt: Rendszeresen.  

Mihályné Tóth Margit: Ezt így nem mondta, hogy rendszeresen, csak azt, hogy 
40%-a fizeti. 

Dr. Lajkó Norbert: Eloszlatva azt a kételyt, hogy mi lesz akkor, ha nem tudja 
fizetni. Tehát ennek a projektnek meg valamennyi projektnek nagyon sok a 
bizonytalansági tényezője manapság. Azt sem gondoltuk mikor indultunk a 
pályázatnál, hogy egyáltalán lesz lehetőség magának az önerőnek az 
intenzitásnövelésére, arra a plusz 10%-ra. Tehát el lehet játszani a gondolattal, hogy 



mi van akkor, ha az önerő intenzitás emeléseként elérjük a plusz 10%-ot a maradék 
5%-ra meg bőven elegendő lesz az ltp. Mert ugye itt van hozzá a plusz 17 millió, 
de ez nem biztos, hogy így lesz. Ez is egy lehetőség. 

Mihályné Tóth Margit: Tehát ha nyerünk, akkor az annyival csökken? 

Búza Zsolt: Így van. 

Mihályné Tóth Margit: Mennyire lehet csökkenteni, hány százalékára? 

Búza Zsolt: 85%-ról 95%-ra lehet növelni a támogatás intenzitását. 

Dr. Lajkó Norbert: Azért azt ne felejtsük el, hogy a 171 millió az visszatérítendő. 
Jelen esetben most arról beszélünk, hogy ez egy visszatérítendő támogatás, amit 
benyújtottunk a BM-hez, erre akarunk fölvenni hitelt. Teljesen más helyzet, hogy 
ha megemelik 10%-kal a támogatási intenzitást, mert akkor le fog csökkeni ez a 
171 millió arányaiba. Nem csak a tekintetben, hogy mennyi lesz a visszatérítendő 
hitel –ugye jóval kevesebb lesz, de ez csökkenteni fogja az önkormányzati önerőt 
is. Az egészet fogja csökkenteni arányaiban. Hangsúlyozom, hogy a 171 millió az 
visszatérítendő, az nem olyan pályázat, hogy nem kell visszafizetni, az egy pályázat 
arra, hogy megelőlegezik, de vissza kell fizetni. 

Búza Zsolt: Ezt az ltp-ből vissza tudjuk fizetni. 

Mihályné Tóth Margit: És az nem fordulhat elő, hogy úgy megy ki a köztudatba, 
hogy az önkormányzat készfizető kezességet vállalt és akkor nem fizetjük 

Búza Zsolt: Az, aki most úgy gondolja, hogy úgy fog járni ezzel a 
szennyvízberuházással, mint mondjuk annak idején a gázzal, hogy nem fizetem be 
mert az önkormányzat majd úgyis kifizeti, meg lejjebb viszi, az nagyon rosszul 
gondolja, tehát a szöges ellentétje fog lenni. Ugyanis minél később fizeti be bárki is 
és valaki nem él az ltp lehetőséggel, akkor azt neki zsebből állami támogatás nélkül 
kell finanszírozni. Megteheti, hogy nem csatlakozik a rendszerhez, csak utána jön a 
talajterhelési bírság, be kell neki mutatnia azt, hogy az ő általa elfogyasztott 
ivóvízmennyiséget ártalmatlanítja, elszállítja. Ha nem mutatja be, akkor 
talajterhelési bírságot kell fizetnie. Tudjuk Mártély, Szeged, Hódmezővásárhely 
tekintetében, hogy pl. a talajterhelési bírságokat a százszorosára emelték fel. 
Mindenkinek el kell dönteni, hogy 1 m3 után 360,-Ft-ot vagy 2500,-Ft-ot. Miután 
ez a rendszer felállt nem fognak működni a szikkasztóárkok, kötelező lesz 
rácsatlakozni. Ha valaki nem akar rácsatlakozni, de függetlenül attól, hogy 
szippantatni fog, akkor neki egy zárt szennyvízaknát kell csinálni, ami jóval többe 
kerül mint ez a 250.000,-Ft, amiért rá tudna csatlakozni. Ha valaki a mostani 
előírásoknak megfelelő szennyvízaknát szeretne csinálni, akkor azt terveztetni, 
engedélyeztetni kell. 



Dr. Lajkó Norbert: Az önkormányzatnak van egy biztosítékadási kötelezettsége a 
bank felé. A Víziközmű Társulatnak illetve a lakosságnak hitelt kell felvenni. Nem 
is kell a köztudatban semmi másnak kint lennie, minthogy mindenkinek fizetnie 
kell. 

Búza Zsolt: Az önkormányzat részére és a település részére 2015-től ezt nem lehet 
odázni. Nem lehet tovább tolni a dolgot, mert az Unió már noszogatja 
Magyarországot. Nekünk vezetőknek kötelességünk arról gondoskodni, hogy 2015-
re szennyvíztisztító legyen.  

Mihályné Tóth Margit: Csak egy formai dolog. Most a Képviselő-testület vagy az 
önkormányzat vállal készfizető kezességet? 

Dr. Lajkó Norbert: Baks Községi Önkormányzat vállal készfizető kezességet. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

4/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
kézfizető kezességet vállal a Baksi Viziközmű Társulat 
által felvett 171.800.000,-Ft hitel 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. Lajkó Norbert jegyző 
3.)Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 
4.)OTP Bank Szeged, Takaréktár u. 7. 
5.)Irattár 

 

III. Napirendi Pont: 

ÁFA megelőlegező hitel kérelem a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 
azonosítószámú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 
építése” című pályázathoz 
Előadó: Búza Zsolt 
 

Búza Zsolt: A következő, az ÁFA-ra vonatkozó támogatás szintén ugyanennél a 
szennyvizes beruházásnál. Ugyanis az ÁFA-t az önerő mellé nekünk előre meg 
kellene finanszírozni, ami elég nagy összeget képvisel 27%-os összeget. Tehát a 
23.419.287 Ft támogatásnak megfelelő hitel iránti kérelmet, amit ÁFA-ra szánunk. 



Javaslom, hogy a Képviselő-testületet ezt fogadja el, erre lehetőség van az OTP 
Bankhoz beadni ezt a jellegű hiteligényt. Úgy néz ki, hogy ezt a lehető legrövidebb 
határidőn belül folyósítani is kell és élnünk is kell vele. Hiszen a közbeszerzési 
eljárás tekintetében már vannak olyan számláink, amelyeket ki kellene egyenlíteni, 
mind az önerőt, mind pedig az ÁFA-t. Ezt csak abban az esetben tudjuk, ha ezzel az 
ÁFA megelőlegező hitellel rendelkezik az önkormányzat.  

Mihályné Tóth Margit: És az összeg 15%-t miből fogjuk kifizetni? 

Dr. Lajkó Norbert: Azt majd az önkormányzati önerőből kell kifizetnünk. Illetve 
majd azt ki fogjuk számolni, hogy a BM önerőalap keretében kapott támogatásnak 
mennyi része fordítható erre az előkészítő részre, ezekre a szállítói számlákra. Azt 
még nem tudom, hogy ezt egy összegben fogják-e utalni vagy úgy, hogy beadjuk a 
kifizetési kérelmet és utána van az elszámolása neki. Az ÁFA-val az a helyzet, 
hogy azt vissza fogjuk kapni, havi ÁFA bevallásosok vagyunk, csak természetesen 
előre ki kell fizetni. 

Búza Zsolt: Elfogadásra javaslom az ÁFA megelőlegező hitel kérelem benyújtását. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

5/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadta a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 azonosító 
számú „Baks szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztisztító telep építése” című pályázat szállítói 
finanszírozású számláinak kiegyenlítésére felvenni kívánt 
23.419.287,-Ft támogatást megelőlegező hitel iránti 
kérelmet. 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal a hitel 
visszafizetésére, valamint a költségvetési rendeletben 
betervezi a tőke és a kamat összege. Továbbá 
felhatalmazza a polgármestert és a gazdasági 
csoportvezetőt a hitelszerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

    Felelős: Búza Zsolt polgármester 
 
    Erről értesítést kap: 

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



 

IV. Napirendi Pont: 

Csillagház kivitelezése 
 

Búza Zsolt: A következő előterjesztés a Csillagház kivitelezésével kapcsolatos. A 
szokásos hat helyi vállalkozónak küldte ki az önkormányzat egy árajánlatkérőt. 
Küldtünk még a Sisák Kft-nek és a Jégaép kft-nek is árajánlatkérőt. Ők ketten 
adtak be pályázatot, a baksi vállalkozók nem adtak be. Nem kaptam sem 
telefonhívást, nem jött be senki érdeklődni, hogy egyáltalán miről is lenne szó. 
Viszont vannak olyan anomáliák a vállalkozók közt is, hogy ostorozzák az 
önkormányzatot, hogy miért nem baksi vállalkozó kapta pl. a faluközpont 
rehabilitációt.  

Szeretném, ha a jegyzőkönyvbe lenne rögzítve, hogy Kovács Gábor képviselő 
megérkezett a hivatalos helyiségbe 12:45 perckor. 

Mihályné Tóth Margit: Szeretném megkérdezni, hogy ezek baksi vállalkozók? 

Búza Zsolt: Igen, mind a hat. Körülbelül ez a harmadik olyan felhívás, amit 
ezeknek a vállalkozóknak rendszeresen adunk oda és borzasztóan sajnálom, hogy 
egy vállalkozó sem volt, aki vállalja. 

Mihályné Tóth Margit: És azt tudják, hogy 16.300.000,-Ft az, amire lehet 
pályázni? 

Búza Zsolt: Nem, ez nem így működik, hogy ha mi megmondtuk volna az 
összeget, akkor nem megfelelő közbeszerzési eljárást folytattunk volna le. 

Dr. Lajkó Norbert: Csak a költségvetést lehet átadni.  

Mihályné Tóth Margit: Hát de ez a duplája amit hoztak. Valamihez irányulniuk 
kellene. 

Búza Zsolt: Az előző két-három pályázat esetében a kapott anyagban le volt írva, 
hogy az MVH-nak melyik évi költségvetéséből kell dolgozni. Megvan a kódszám, 
megvan a munkanem azt beszorozza és már meg is kapja a végösszeget. Arról nem 
tehetünk, hogy a vállalkozó elszámolja magát másfél millió forinttal, mert nem azt 
veszi alapul, amit kellett volna. 

Mihályné Tóth Margit: Azért valami irányt csak kellene, mondjuk, hogy van rá 16 
millió. 

Búza Zsolt: Szerinted ki az, aki pálcát törne emiatt az önkormányzat feje fölött? 



Most mikor csinálta jobban az önkormányzat? Ha mondjuk odaadja a baksi 
vállalkozónak másfél millió forinttal többért vagy mondjuk odaadja egy vidéki 
vállalkozónak, aki ugyanolyan műszaki feltételekkel megcsinálja, de másfél millió 
forint megmarad az önkormányzatnak. 

Dr. Lajkó Norbert: A közbeszerzésnek pont az a lényege, hogy az ajánlattevők 
nem tudják az ajánlatkérőnek azt az összegét, ami rendelkezésre áll a beruházásra.  

Búza Zsolt: Ha valaki megnézi ezt a TÁMOP-os kiírást, abban benne volt, hogy 
mennyi összeget lehet fordítani például egy ilyen jellegű beruházásra. Csak venni 
kéne a fáradtságot és odaülni a gép elé és már meg is kapná. 

Dr. Lajkó Norbert: Leírja a jogszabály, hogy ennél a projektnél, hogyan kell 
eljárni. Nem tudunk ezzel mit csinálni. Lehet nem is lesz olyan vállalkozó, aki 
ennyiért megcsinálja. Akkor nagy baj van, mert akkor az egész projekt problémás. 
És ezt még a szerződés aláírása előtt jó lenne tudni. 

Mihályné Tóth Margit: Ha valaki mondjuk 17.500.000-ért vállalja, akkor nem 
dönthetünk úgy, hogy annyiért is megcsinálhatja? 

Dr. Lajkó Norbert: Dehogynem, csak hozzá kell adni a hiányzó részt. 

Búza Zsolt: Ez egy olyan szűk költségvetés. Már akkor sem tudtuk többre beárazni 
a költségvetést. Nem azért, hogy a vállalkozó dőzsöljön a pénzben, hanem, hogy 
normálisan tudja kivitelezni. Meg volt az szabva, hogy ebből az összegből 15% 
fordítható csak erre és nem több. 

Dr. Lajkó Norbert: Sajnos nem lehet átcsoportosítani, tehát nem lehet, hogy 
valamelyik részből átteszünk erre, mert a plafon lett megcélozva itt ami az építési 
beruházásra lett megállapítva az a maximum. Nem lehet több pénzt ráfordítani. 

Búza Zsolt: Ezért gondoltam azt, hogy a mai rendkívüli testületi ülés keretében ezt 
is megtárgyaljuk, hiszen szorít minket a határidő. Természetesen ez olyan jó 
program, hogy több mint 150 embert vonunk be a programba. Nem szeretném, ha 
ez a program meghiúsulna ez miatt, ezért az lenne a javaslatom, hogy bárki, aki 
ismer vállalkozókat továbbítsa nekik ezt a lehetőséget. 

 

Mihályné Tóth Margit: Az összegről nem lehet tájékoztatni vagy nem ildomos?  

Dr. Lajkó Norbert: Nem lehet hivatalosan. 

Búza Zsolt: Január 14. a beadási határidő. Január 15-én már kezdeni szeretnénk a 
programot. A 3 tagú döntőbizottság dönt ebben, amelyik a legkedvezőbb ajánlatot 
adja, az fog nyerni. Ezután majd elfogadja a képviselő-testület, utána megkötjük a 



szerződést a vállalkozóval és aznap rögtön be is jelentjük a beruházás megkezdését. 
15 nap van még arra, hogy az építésügyi hatóságnál bejelentsük és még 15 nap 
múlva kezdődhet a beruházás. Másfél hónap a kivitelezés. 

Dr. Lajkó Norbert: Még annyit, hogy a terv szintű rész némi kívánnivalót hagy 
maga után, vannak benne olyan részek, amik kimaradtak a tervkészítési időszakban 
és azok azért megemelik a költséget. 

Búza Zsolt: Ha magasabb összegre érkezik csak pályázat, akkor a Képviselő-
testületnek el kell döntenie, hogy vagy bepótolja a hiányzó részt vagy azt mondja, 
hogy nem kéri a pályázatot, vissza kell mondanunk ezt az egészet. Ez a két 
lehetőség van. 

Elfogadásra javaslom, hogy a Képviselő-testület hirdesse meg az önkormányzat 
honlapján a pályázatot. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

6/2013. (I. 09.) határozat 

Baks Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy határozott, újra 
meghirdeti a Csillagház 
kivitelezésének munkáit. A 
meghirdetés Baks Község 
Önkormányzatának hivatalos 
honlapján.  

Határidők: meghirdetés 2013. 01.09. 
Beadási határidő: 2013. január 14.  

Erről értesül: 

1. Búza Zsolt 

2. Dr. Lajkó Norbert 

 

 

 

 

 



Búza Zsolt: Köszönöm szépen a megjelenést, az ülést bezárom. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Lajkó Norbert  
polgármester          jegyző  
 
 
 
 
Mihályné Tóth Margit képviselő Kecskeméti Józsefné képviselő 
    jkv. hitelesítő                jkv. hitelesítő 
 


