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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 07. 14 -i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné
Hákli Ildikó képviselő következik.
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:

95/2015.(VII. 14.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdeiné
Hákli  Ildikó  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv
hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot.
Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  egyéb  javaslata,
előterjesztése.
A képviselőknek más 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:

96/2015.(VII. 14.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt  jelentőségű



épületenergetikai  fejlesztése”  projekttel  kapcsolatos
döntéshozatal

1. napirendi pont
A „KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
projekttel kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóbeli előterjesztés!
Tájékoztatja  a  Képviselő-  testületet  arról,  hogy előállt  az  a  nem várt  helyzet,  amiről  már
beszélgettek  a  KEOP-  al  kapcsolatosan.  Eljött  a  július  14.  napja,  mint  szerződéskötési
határidő  és  jelenleg  még  semmilyen  minisztériumi  döntésünk  nincs.  A  pályázat  kettes
alszámot kapott,  tehát másodikként adtuk be. Be is iktatták június 30-al, egy két nap alatt
befogadták meg lett a tartalmi ellenőrzés. Van egy elektronikus felület,  ahol nyomon lehet
követni  a  pályázatot.  A  legérdekesebb  az  egészben  hogy  van  egy  hatos  pontja  ennek  a
tájékoztató  felületnek,  amelyben  leírják,  hogy  a  projekt  jogosult  július  2-val.  A  tartalmi
ellenőrzést  megelőzően  a  befogadási  kritériumoknak  megfelelt  és  jogosulttá  vált  a
támogatásra. Ezt követően megtörtént a tartalmi ellenőrzés. Volt egy hiánypótlás, amit szintén
benyújtottak.  A  hiánypótlás  beérkezése  meg  is  történt  július  10-vel,  innentől  kezdve  a
szerződéskötéshez  szükséges  dokumentumokat  várnák  tőlük  de,  erről  még  semmiféle
értesítést nem kaptak. Viszont a kormányhatározat egyértelműen fogalmaz, hogy július 15-el
érvényes és hatályos vállalkozói szerződéssel kell rendelkezni különben a támogató eláll  a
támogatástól. 
Meglátása  szerint  jogosultak  és  támogatottak  is  vagyunk,  sőt  biztos,  hiszen  a
kormányhatározat ideadja a pénzt, viszont támogatói okirat még nincsen. Mivel jogosulttá vált
a pályázat és nincs irányító hatósági döntés, nincs egy konkrét döntés a támogatói adatlap
szerint  itt  már  csak  adminisztrációs  időre  van  szükség.  Holnap  hatályba  kell  léptetni  a
szerződést ahhoz, hogy ebből egyáltalán lehessen valami,  mert ha július 15-el nem lépnek
hatályba  a  vállalkozói  szerződések,  akkor  a  jelenlegi  kormányhatározat  szerint  eláll  a
támogatástól  a  közreműködő  szervezet.  Saját  kockázatunkra  a  holnapi  napon mindenképp
léptessük hatályba a szerződéseket.  A közreműködő szervezet azt  erősítette  meg ha már a
kormányhatározat  döntést  tartalmaz,  a  projekt  életút  amit  nyomon  követ  az  elektronikus
felület  is  az  tartalmazza  hogy  jogosult  és  már  csak  a  szerződéskötéshez  szükséges
dokumentumokat kéri, akkor innentől kezdve az ő megítélésük szerint nincs kockázata annak
hogy szerződést kössenek. 
A kormányhatározat azt mondja, hogy a szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül
meg is kell kezdeni a munkát, tehát július 30-al legkésőbb meg kell kezdeni, munkaterületet
kell átadni. Innentől fogva az is egy kockázat, hogy megkötik a szerződést és július 30-ig meg
is kell kezdeni a munkát. Ha addig nem érkezik meg a támogatói okirat megint egy kockázati
tényező. 
Mindenképp azt javasolja, hogy fogadják el. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezi, hogy más önkormányzat mit csinál ebben a helyzetben, tud e róla?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A térségben nincs senki. Vámospércs van legközelebb ők hatályba lépteteik a szerződéseket. 
Kormányhatározatot felülírni nem nagyon jellemző.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Övék a nagy felelősség, de ne adják vissza.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nagy kockázat, nem támogatás esetén belebukik a falu. 
Dr. Kovács Miklós polgármester



Mindenképp azt javasolja, hogy ezt nem szabad elengedni. Ezt a kockázatot vállalni kell. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi mi van akkor, ha nem kapják meg a támogatást? A szerződések pedig alá vannak
írva.

Dr. Kovács Miklós polgármester
A vállalkozó követelheti rajtuk a 150 millió Ft-ot. 
Majoros Csaba képviselő
Nem csak akkor lehet probléma, ha a forrás nem áll rendelkezésre?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A forrás  az  mindenképp  rendelkezésre  áll,  mert  a  kormányhatározat  egyértelműen  rögzíti
hogy a kormány 9 milliárd forintot elkülönített erre a célra. Kormányhatározat van, támogatói
okirat nincs. A döntés megszületett, az a kérdés hogy ez hogy fog realizálódni. 
Majoros Csaba képviselő
Vállalni kell a kockázatot. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ő is így érzi, hogy támogatni kell.
Ulveczki Lajosné képviselő
Támogatja!
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? Miután több hozzászólás nem hangzott el szavazást
rendelt el. 
Megkérdezi ki az, aki elvi hozzájárulását adja a pályázat benyújtásához?

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

97/2015.(VII. 14.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete hozzájárul
ahhoz,  hogy  a  „KEOP-2015-5.7.0  Középületek  kiemelt
jelentőségű  épületenergetikai  fejlesztése”  projekt
megvalósulásához  a  szükséges  szerződések  2015.  július  15.
napjával kezdődően hatálybaléptetésre kerüljenek. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: 2015. július 15.

Dr. Kovács Miklós polgármester a nyílt ülést bezárta!

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző



Erdeiné Hákli Ildikó 
képviselő


