
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő–testületének 2013. augusztus 14. 

napján megtartott rendkívüli üléséről. 

Jelen voltak:  Búza Zsolt polgármester 

 Lépné Soós Anita képviselő, alpolgármester 

 Kecskeméti Józsefné képviselő 

 Kovács Gábor képviselő 

 Dr. Orosz Éva képviselő 

Dr. Barcsi Judit mb.jegyző 

 

Igazoltan távol: Fátyolné Ménesi Ildikó képviselő 

 Mihályné Tóth Margit képviselő 

 

 

A jegyzőkönyv 1 db hangszalagon lett rögzítve.  

Búza Zsolt polgármester: Köszönti a megjelent képviselő–testületi tagokat, 

megállapítja, hogy a képviselő – testület határozatképes, javaslatot tesz a 

meghívóban rögzített napirendi pontok elfogadására, egyúttal megkérdezi, van–e 

egyéb napirend tárgyalására vonatkozó javaslat? 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

124/2013. (VIII.14.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete a meghívóban 

rögzített napirendi pontokat tárgyalási alapul elfogadja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

 

Búza Zsolt polgármester: Javaslatot tesz a jegyzőkönyv–hitelesítők 

megválasztására Kecskeméti Józsefné képviselő és Lépné Soós Anita képviselő 

személyében. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

125/2013. (VIII.14.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat képviselő–testülete 

Kecskeméti Józsefné képviselőt és Lépné Soós Anita 
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képviselőt jegyzőkönyv –hitelesítőnek megválasztja. 

Erről értesítést kapnak: 

1) Búza Zsolt polgármester 

2) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3) Kecskeméti Józsefné képviselő  

4) Lépné Soós Anita képviselő 

 

Búza Zsolt polgármester: I. Napirendi pont  

Vállalkozási szerződés Baks Község szennyvízcsatorna-hálózatának FIDIC 

Piros Könyv szerinti kivitelezésére és szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga 

Könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére KEOP-1.2.0/09-11-2011-0047 

projekt keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak 

jóváhagyása 

Búza Zsolt: Közbeszerzési bizottságot kell felállítani ezzel kapcsolatban, páratlan 

minimum 3 főből kell, hogy álljon a bizottság. Szeretném javasolni dr. Barcsi 

Judit, mb. jegyzőt - Bíráló Bizottság Elnöke jogi és közbeszerzés tárgya szerinti 

szakértelemmel rendelkező tagot, Boriné Dóka Erika – gazdasági csoportvezető 

pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagot, Dr. Ördög József, mérnök - Bizottsági 

tag közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező tagot, Orosz László, 

mérnök (Körös Road Kft.) –Tanácskozási joggal rendelkező bizottsági tagot. 

Erről kellene döntenünk, van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor 

elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

126/2013. (VIII.14.) határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény VI. fejezete 

alapján uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt, közbeszerzési 

eljárás „Vállalkozási szerződés Baks Község 

szennyvízcsatorna-hálózatának FIDIC Piros Könyv szerinti 

kivitelezésére és szennyvíztisztító telepének FIDIC Sárga 

Könyv szerinti tervezésére és kivitelezésére KEOP-1.2.0/09-

11-2011-0047 projekt keretében” tárgyban a Bíráló Bizottság 

tagjainak kinevezését jóváhagyja. 

Felelős: Búza Zsolt polgármester  

Határidő: azonnali 

Erről értesítést kapnak: 
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1. Búza Zsolt polgármester 

2. dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

 

II. napirendi pont: Baks szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep 

építése” című pályázat önerejének biztosítása 

Búza Zsolt polgármester: Erről a Képviselő-testület 4/2013.(I.09.) határozattal 

már döntött, most ezt a határozatot kellene módosítani, ki kell egészítenünk azzal, 

hogy „hitel és járulékai”. Tehát az összeg nem változott, a járulékai szónak kell 

bekerülnie a határozatba.  

Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ha nincs akkor elfogadásra javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

127/2013. (VIII.14.) határozat 

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testülete kézfizető 

kezességet vállal a Baksi Víziközmű Társulat által felvett 

171.800.000,-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. Barcsi Judit mb.jegyző 

3) Boriné Dóka Erika gazd.csop.vez. 

4) OTP Bank Szeged, Takaréktár u. 7. 

5) Irattár 

 

III. napirendi pont: A Csongrád Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Felügyeleti Főosztályától kapott törvényességi észrevétel megtárgyalása 

dr. Barcsi Judit mb. jegyző: Korábban kaptunk egy törvényességi felhívást, 

amely egyrészt a faluházon lévő jelzálogról szólt másrészt az éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelettel el kell fogadni, ez még a tavalyi 

évre vonatkozik.  

Megírtam a Törvényességi Felügyeleti Főosztálynak, hogy a jelzálog a faluházról 

lekerült, a jelentés azonban azóta sem lett elfogadva. Ezt kellene most elfogadni. 

Búza Zsolt polgármester: Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Ha 

nincs, akkor elfogadásra javaslom. 
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A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

128/2013. (VIII.14.) határozat 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

megtárgyalta az éves összefoglalót a belső ellenőrzésről és 

azt elfogadta. 

 

Erről értesítést kapnak: 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3.) Boriné Dóka Erika- gazd.csop.vez. 

4.) Juhász Lejla – belső ellenőr 

 

IV. napirendi pont: Baksi Hírmondó adataiban történő változás 

megtárgyalása 

Búza Zsolt polgármester: A Baksi Hírmondó sajtótermékként történő 

nyilvántartásba vételére 2006. december 11-én, a 2.9/1270-1/2006. szám alatt 

került sor a mellékelt bejegyző határozatnak megfelelően.  

Módosítani kellene a szerkesztőség vezetőjének a nevét és a szerkesztőség címét. 

Korábban Somogyi András szerkesztette az újságot. Most pályázat keretében IT 

mentor segítségét kértük az újság szerkesztéséhez. Azt javaslom, hogy ebbe az 

újságba közérdekű adatok kerüljenek bele.  

Civil szervezetek, intézményvezetők is írnak ebbe az újságba, ami borzasztó jó 

dolog, hiszen innen is tájékozódnak az emberek. 

Két lehetőség van. Vagy azt mondjuk, hogy a Képviselő-testület maga lesz az újság 

felelős szerkesztője, és akkor minden egyes újság kiadása előtt ülést hívunk össze, 

vagy a testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vállaljon felelősséget azért, 

hogy az önkormányzat által leírt dolgok hitelesen jelennek meg. 

Van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés? Ha nincs akkor elfogadásra 

javaslom. 

A képviselő–testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

129/2013. (VIII.14.)  határozat a 115/2006. (X.13.) Kt. sz. határozat 

módosításáról 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Baksi 

Hírmondó időszaki lapra vonatkozó adatokat az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

Neve: Baksi Hírmondó  
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Székhelye: 6768 Baks, Fő u. 92.  

Alapító szerve: Baks Község Önkormányzata 

Alapítás éve: 2006.  

Felelős Kiadó: Baks Községi Önkormányzat (6768 Baks, Fő 

u. 92., 62/269-233, info@baks.hu) 

Felelős szerkesztő: Búza Zsolt polgármester 

Kiadás időpontja: minden hónapban  

A kiadás tervezett példányszáma: 800 

Az időszaki lap célja: a lakosság részére tájékoztatás nyújtása 

Baks Községi Önkormányzat tevékenységéről, a település 

társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális és sport 

életéről, a települést érintő és más településeken történő 

jelentős eseményekről. 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

gondoskodik az időszaki lap működéséhez szükséges anyagi, 

technikai, személyi feltételek biztosításáról. 

 

Baks Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adatváltozás Nemzeti 

Média- és Hírközlési Hatóság felé történő bejelentése iránt 

intézkedjen.  

 

Erről értesítést kap: 

 

1.) Búza Zsolt polgármester 

2.) dr. Barcsi Judit mb. jegyző 

3.) Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, 

Ostrom u. 23-25.) 

 

Búza Zsolt: Ha nincs más közérdekű bejelentenivaló, akkor zárt ülést rendelek el. 

K.m.f.  

Búza Zsolt   Dr. Elekes Petra  

polgármester          jegyző  

 

 

 

 

Kecskeméti Józsefné képviselő Lépné Soós Anita képviselő 

           jkv. hitelesítő           jkv. hitelesítő 
 


