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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 06. 23-i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal
Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  öt  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

91/2014.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Pályázattal kapcsolatos döntéshozatal
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Dr.
Késmárky-Kodak András képviselő javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

92/2014.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Dr.  Késmárky-
Kodak András képviselő választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.



Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő

1. napirendi pont
Pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek
elfogadásra. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként  elmondja,  hogy  ami  indokolttá  tette  ezt  a  mai  rendkívüli  ülést  az  egy
energetikai fejlesztés, ami július hónapban fog megnyílni. Azzal kapcsolatosan kellene egy
döntést hozni. Az elmúlt hónapban megkeresett egy pályázatíró céget, napelemeket tudnának
pályázni.  100  %  -os  támogatási  intenzitású  a  pályázat,  önerő  ehhez  nem  szükséges.
Önkormányzatoknak  és  önkormányzati  költségvetésű  szerveknek  lesz  kifejezetten  kiírva.
Ezen  belül  3  intézményre  kért  árajánlatot,  az  önkormányzat,  a  piaccsarnok  és  az  óvoda
épülete.  Az E.On-os számlákat tudná kiváltani teljes mértékben. A beadáshoz a Képviselő
testület  hozzájárulása  szükséges.  Ez  egy  teljes  energetikai  fejlesztést  jelentene,  az
összköltsége bruttó 18 397 000 Ft-ot jelentene. Egy dolgot kellene megelőlegezni a 18 millió
6  %-át  az  egyéb  költségeket,  ami  a  pályázatból  utófinanszírozással  lehívható  összegként
jelenne meg. Ez 914.000 Ft-ot jelenten. Számlákhoz igazodóan a közreműködő szervezet fog
kifizetni. Még nem írták ki a pályázatot, viszont úgy néz ki érkezéses sorrendben történik az
elbírálás. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A két rendelőt esetleg nem lehet beletenni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A gyógyszertárral közös tulajdon, nem fog beleférni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A védőnői szolgálat?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ott van a bérlakás ami BM-s. A Támasz is a szolgálati lakás miatt került ki. Egyelőre ezt a
három épületet érintené. 190 000 Ft-ért  meg ezt a pályázatot, és 100 % garanciát vállaltak
arra ha nem nyer a pályázat akkor visszafizetésre kerül ez az összeg. Ehhez kér felhatalmazást
hogy ezt a pályázatot be tudják adni minél hamarabb.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A régi művelődési házra nem lehetne-e felszerelni mert az is az értékét növelné. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Rá fog kérdezni, de szerinte az energiatakarékosság miatt nem lehet. Az összes intézmény 
energia számláit bekérték és az alapján kalkulálták ki. Valamilyen energia megtakarítási 
mértéket kell elérni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A piaccsarnokot a vendéglátó nem zavarja?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Külön helyrajzi számon van, így nem.
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A konyhát esetleg nem lehet belevenni?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy helyrajzi számon van az iskolaépülettel azért nem. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,
szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

93/2014.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyta, hogy az Új Széchenyi
Terv keretében 2014 júliusában kiírásra  kerülő  KEOP 2014-4.10.0/N számú
„Fotóvoltaikus  rendszerek  kialakítása” című  pályázati  felhívásra  az
önkormányzat pályázatot nyújtson az alábbi tartalommal:
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe(i): 4161 Báránd, Kossuth
tér 1., 4161 Báránd, Kossuth tér 11., 4161 Báránd, Kossuth tér 6.
A  projekt  megnevezését,  a  pályázati  anyagban  megjelölttel  összhangban.
„Napelemek telepítése a Báránd Önkormányzatának intézményeire”
A pályázati konstrukció számát: KEOP-2014-4.10.0/N
A tervezett  beruházás  teljes  beruházási  költségét  a  pályázattal  megegyezően
bruttó: 
18.397.000 Ft.
A tervezett  beruházásnak a  támogatás  szempontjából  elismerhető  bekerülési
költségét  (elszámolható  költségét)  a  pályázattal  megegyezően:  bruttó:
18.397.000 Ft.
Az önkormányzati saját erő számszerű összegét és forrásait (saját forrás, hitel,
egyéb) a pályázattal megegyezően: 0 Ft
A  KEOP  forrásból  származó  támogatás  igényelt  összegét  a  pályázattal
megegyezően:
18.397.000 bruttó Ft.

Az  önkormányzat  kötelezettségvállalását  arra  vonatkozóan,  hogy  a  KEOP
forrásból  nyújtott  támogatás  elnyerése  esetén  az  önkormányzati  saját  forrás
összegét  a  költségvetésben  elkülöníti,  illetve  a  pályázatban  nem a  szállítói
finanszírozás  alapján  történő  kifizetésekhez  a  fedezetet  biztosítja  az
utófinanszírozás okán. 

Felelős: a polgármester
Határidő: azonnal



2. napirendi pont 
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A tésztaüzemmel  kapcsolatos  pályázattal  összefüggésben  közbeszerzési  Bíráló  Bizottságot
kell létrehozni. A közbeszerzési szabályzat szerint a Bíráló Bizottság hat tagból áll és egy
tagot a Képviselő- testületből választanak. Erdős Zsolt Képviselő Urat javasolja tagnak. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el. 
Megkérdezte ki az aki elfogadja Erdős Zsolt képviselőt a Bíráló Bizottság egyik tagjaként?

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

94/2014.(VI. 23.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

Báránd Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában 
foglaltak szerint a közbeszerzési Bíráló Bizottságba képviselő tagként 
megválasztja és delegálja Erdős Zsolt képviselő urat. 

Határidő:     Azonnal
Felelős:        Dr. Kovács Miklós polgármester

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Dr. Késmárky – Kodak András
képviselő
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