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rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

79/2016.(VI.02.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

80/2016.(VI.02.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

81/2016.(VI.02.) KT határozat: Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása
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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. június 2-i  rendkívüli  nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Ulveczki Lajosné alpolgármester
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 Koroknai 
Béla Sándor 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:

79/2016.(VI.02.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Koroknai 
Béla  Sándor  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Koroknai Béla Sándor képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.

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

80/2016.(VI.02.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Önkormányzati  feladatellátást  szolgáló  fejlesztések 



támogatása
2. Különfélék

1. napirendi pont

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy előterjesztés kiküldésre került, mindenki 
olvashatta. Az 1-es és 2-es körzetben az orvosi rendelő felújításáról van szó. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy 2007.-ben egy LEKI pályázaton az Önkormányzat már nyert támogatást a 
rendelő  felújításra.  Mozgáskorlátozott  wc  kialakítására,  szennyvíz  és  ivóvízhálózat 
rekonstrukciójára  és  belső  építészeti  munkákra  nyertek  támogatást,  azonban  a 
fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és energetikai felújításra támogatást  nem nyert  el az 
akkori pályázat keretében, így ezek a fejlesztések most megvalósíthatóak. Várótermi székek 
beszerzésére  is  sor  kerül,  sokkal  másabbak  nem  lesznek,  mert  takaríthatónak, 
fertőtleníthetőnek kell lenniük, csak újulnak.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte van e lehetőség a az ügyelet által használt megalázó helység átalakítására.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta,  hogy  megalázásról  nincs  szó.  Dr.  Nő  megegyezett  az  ügyelettel,  adott  nekik 
kulcsot  a  rendelőjéhez,  így  igény  esetén  bemehetnek  oda  is,  viszont  vizsgálatokra  a  kis 
helység is elegendő. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy az 5 % önerőt honnan fogjuk tudni előteremteni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Először meg kell nyerni a pályázatot. Mivel 2018-ig kell megvalósítani így majd csak a jövő 
évi költségvetésben fog realizálódni. 
Majoros Csaba képviselő
Az önerővel kapcsolatban lett volna neki is kérdése, de mindenképp támogatja.
Erdős Zsolt képviselő
Szükség van a felújításra. Sok panasz érkezett a fűtéssel kapcsolatban. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
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:

81/2016.(VI.02.)   KT határozat:  
Báránd Közégi Önkormányzat Képviselő –testülete úgy határoz, hogy a 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény  3.  Melléklet  II.  3.  Pont  a)  b)  és  c)  pontok  szerinti 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések elnevezésű pályázati 
kiírás  vonatkozásában  az  a)  célterület  ac)  pontja  értelmében  az 
egészségügyi  alapellátást  szolgáló  –  háziorvosi  ellátást  -  épület 
felújítását,  energetikai  korszerűsítését  célzó  pályázatot  nyújt  be  a 
Báránd belterület 29 hrsz. –ú, természetben 4161 Báránd, Vörösmarty 
út 26-2 szám alatti I. és
II. körzeti háziorvosi rendelők felújítására, energetikai korszerűsítésére, 
valamint várótermi székeinek beszerzésére.



A beruházás  összköltsége  a  pályázati  korlátokat  is  figyelembe  véve 
bruttó 20.000.000,- Ft, azaz bruttó húszmillió forint, melyből az önerő 
mértéke  95%-os  támogatási  intenzitás  mellett  bruttó  1.000.000,-  Ft, 
azaz  bruttó  egymillió  forint,  melyet  az  Önkormányzat  a 
költségvetésében a megvalósítás érdekében biztosít.

Felkéri  a  Polgármestert  a  pályázat  elkészítésére  és  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2016. június 02.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Ulveczki Lajosné alpolgármester
az ülést bezárta.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Koroknai Béla Sándor
képviselő


