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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. május 10-i  rendkívüli  nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, 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 Ulveczki 
Lajosné 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:

57/2016.(V.10.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Ulveczki 
Lajosné képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Jelezte, hogy zárt ülés keretében van egy előterjesztése.

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

58/2016.(V.10.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A  településképet  meghatározó  épületek  külső 

rekonstrukciója,  többfunkciós  közösségi  tér  létrehozása, 
fejlesztése,  energetikai  korszerűsítése  elnevezésű,   VP-
6.7.4.1.1.-16  kódszámú  pályázati  kiírással  kapcsolatos 



döntéshozatal
1. napirendi pont

A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi 
tér  létrehozása,  fejlesztése,  energetikai  korszerűsítése  elnevezésű,   VP-6.7.4.1.1.-16 
kódszámú pályázati kiírással kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  teljes  körű 
energetikai korszerűsítését szeretnék megcélozni. Három célterületet foglalt magába. 
Az egyik minden olyan intézmény vagy épület, ami nem állami vagy önkormányzati funkciót 
lát el. Itt szóba jött a mozi épülete is, hogy valamilyen formában próbáljuk felújítani, de mivel 
funkcióval kell megtölteni és belső kialakításra nem ad pénzt, így ezt elvetette. A második 
célterület a vidéki térségek településképét meghatározó épületek teljes külső rekonstrukciója, 
itt jött szóba a polgármesteri hivatal. A harmadik célterületből alapból ki voltunk zárva, mert 
csak 1000 fő alatti települések pályázhattak, pedig ez lett volna a legideálisabb. 
Úgy gondolja, ha már energetikai és külső szempontból megújulhat az épület, az már nagyon 
jó.  A  felújítás  négy  dolgot  jelentene:  egy  homlokzati  hőszigetelést,  újraburkolást,  a 
nyílászárók  cseréjét,  a  padlás  hőszigetelését,  és  egy  hőszivattyús  szellőztetés  kialakítását, 
illetve a pince részleges szigetelését. Sajnos a pince teljes rekonstrukcióját nem fogjuk tudni 
véghezvinni, mert statikus megnézette, és olyan szinten el vannak rohadva a gerendák, hogy 
azt teljes mértékben ki kellene cserélni. Vízzáró vakolattal le lesz szigetelve. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte nem veszélyes az épület?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Olyan állapotban még nincs, hogy életveszélyes legyen, de rövid időn belül kezdeni kell vele 
valamit. Jegyző Úr szeretne benne irattárat, de ilyen állapotában erre alkalmatlan. 
A  hőszivattyús  rendszert  a  napelem  tudná  működtetni.  Normál  munkakörülményeket 
szeretnénk teremteni, ehhez nagyban hozzájárul a hűtő fűtő rendszer rekonstrukciója.  
A finanszírozás tekintetében önerő vállalása szükséges. A pályázat 95%-ban támogatott, ez 
bruttó 2.500.000.-Ft-ot jelent. Az önerő vonatkozásában várhatóan önerő alap igénybevételére 
is lesz lehetőség, azonban ezt az összeget a költségvetésünkben biztosítani szükséges.
A pályázat  benyújtására  2016.  július  végéig  van  lehetőség,  azonban  a  nagy érdeklődésre 
tekintettel javasolta mielőbb beadni, nehogy felfüggesztésre kerüljön a kiírás. A 2.500.000.-Ft 
úgy  gondolja,  majd  csak  a  jövő  évben  realizálódna  a  kivitelezés  során.  Megvalósítás 
ütemterve  vélhetően  a  jövő  évre  húzódik,  figyelemmel  a  bírálat  és  a  megvalósítás 
előkészítésére is. Így az összeget jövő évi költségvetésben kell majd elkülöníteni. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
A  homlokzati  szigetelés  és  burkolás  azt  jelenti,  hogy  megszűnne  a  jelenlegi  külseje  a 
hivatalnak?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A homlokzati  szigetelés  és burkolás a legnagyobb tétel  pontosan azért,  mivel  helyi  védett 
épületről van szó, ezt a formát vissza kell ugyanúgy adni. A meglévő részekre egy 20 cm –es 
szigetelést  burkolnak  és  erre  a  szigetelésre  ugyanebből  a  minőségű  téglaburkolatból  kell 
visszaburkolni az egészet. A külseje semmit nem változik.   
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Ezt a helyi védett épületet csak így szabad helyre állítani.
Majoros Csaba képviselő:
Ez a külső adja meg az épület jellegét, így ha nem fog változni támogatja a felújítást.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alapvető követelmény hogy helyi  védett  épületnek az arculatát  teljes  mértékben meg kell 
tartani. 
Erdős Zsolt képviselő



Megkérdezte, hogy a felújítás alatt a munka a hivatalban zavartalanul fog működni?

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem fogja érinteni a benti munkavégzést. Az ablakok cseréjét egy hétvége alatt megcsinálják. 
Elmondta még, hogy mivel ez nyári munka így a megvalósítás ütemterve vélhetően a jövő 
évre húzódik, figyelemmel a bírálat és a megvalósítás előkészítésére is.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
A mozgáskorlátozottaknak lesz-e kialakítva bejárat vagy minden marad ugyanígy?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez külső felújítás, ezen a pályázaton belül nem lehet.  Ezért  is lett  volna a legideálisabb a 
harmadik célterület. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Reméli lesz rá pályázat. Nehéz a megközelítés.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van rá terv. Akadály mentesíteni az épületet csak felvonóval lehetne, de még az is kérdéses. 
A lift költsége hatalmas. 
Fontosabb a 2.500.000.-Ft önerő kérdése.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Úgy gondolja, erre most nincs keret.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ebben az évben semmi képen nem fog realizálódni. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Milyen határidőt adnak erre?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Két éves határideje van. 
Elmondta még, hogy a helyi védettségre, energiahatékonyságra plusz pontokat kaphatunk. A 
minimális 50 pontszámot bőven elérjük. Ha nem komplex programmal fejlesztendő járás van, 
akkor mindenütt csak alacsonyabb a támogatás.  
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Mit jelent ez a komplex programmal fejlesztendő járás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy kormányrendelet,  ami besorolja az egyes településeket, az egyes járásokat a KSH 
mutatók alapján, ez az ami miatt kikerültünk a leghátrányosabb helyzetű települések közül. 
Ugyanaz  a  rendelet  nem  településeket,  hanem  járásokat,  körzeteket  is  meghatároz,  ez  a 
legmagasabb kategória. Leghátrányosabb helyzetű járás szinonimája. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Mind az 50 milliót ki is használnánk?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen. A program költsége 50 millió Ft. Ebből 3 millió forint soft költség és 47,6 millió forint a 
beruházási rész. 
Erdős Zsolt képviselő
Az EU és az állam együtt finanszírozza?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Uniós forrás 95 % -ban, és az 5 % amit hozzá kell tenni, önerő alapból lehívhatóan lehet 2,5 
% -ban állami támogatásos és a többi az saját erő. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  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:



59/2016.(V.10.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  "A  településképet  meghatározó  épületek  külső  
rekonstrukciója,  többfunkciós  közösségi  tér  létrehozása,  
fejlesztése,  energetikai  korszerűsítése  elnevezésű”,  VP-
6.7.4.1.1.-16 kódszámú pályázati kiírásra pályázatát „A bárándi  
Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése és  
külső rekonstrukciója, az építészeti értékek megőrzése mellett” 
elnevezéssel, a polgármesteri hivatal épületének -4161 Báránd,  
Kossuth  tér  1.,  hrsz.:  belterület  1.  hrsz –  külső  felújítására, 
bruttó  50.000.000.-Ft  értékben,  azaz  bruttó  ötvenmillió  forint 
értékben  benyújtja  a  mellékletben  szereplő  dokumentumok 
figyelembe  vételével.  A támogatási  kérelem benyújtásakor  az 
igényelt  támogatás  összege  bruttó  47.500.000  Ft,  azaz  
negyvenhétmillió-ötszázezer  forint.  A  pályázathoz  szükséges 
önerőt, azaz 2.500.000.-Ft-ot azaz  kétmillió-ötszázezer forintot 
az  Önkormányzat  a  költségvetésében  elkülöníti,  s  a 
megvalósításhoz biztosítja.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére, illetve a pályázat benyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács Miklós polgármester az 
ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Ulveczki Lajosné
képviselő


