Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
ÖKÖRITÓFÜLPÖS
Száma: 262-44 /2012/ált.
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 28-án
tartott NYÍLT ülésének:
a./ Jegyzőkönyve: 330-tól-333- ig
b./ Tárgysorozata: 1-től –2-ig
c./ Határozatai: 117- től –118-ig
d./ Rendeletei: --Tárgyalásra
/nyilvános ülésen/
1./ Döntés Ököritófülpös Nagyközség ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázat
benyújtásáról
Előadó: Szabó Béla polgármester
2./ Egyebek
Ököritófülpös, 2012. december 28.

/: Szabó Béla :/
Polgármester

/:Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ököritófülpös Nagyközség Képviselő-testületének 2012. december 28-án tartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Ököritófülpös Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Ököritófülpös
Jelen vannak :
Szabó Béla polgármester
Szécsi Bálint
Kiss László
Tarcali Gyuláné
Kajus László
Mezőssy Gyöngyi
Kukucskáné Laboncz Márta
Tanácskozási joggal megjelent: Soltész Ferenc Dávid körjegyző
Szabó Béla polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület
határozatképes, mivel a 7 fő testületi tagból 7 fő az ülésen megjelent. Az ülést megnyitja.
Megkérdezi a képviselő-testületi tagokat, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal
egyetértenek, vagy van-e más javaslat? Kéri, hogy kézfenntartással szavazzanak.
Ököritófülpös Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontot
elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Szécsi Bálint és Kiss László javasolja.
A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadta.
Jegyzőkönyv hitelesítők Szécsi Bálint és Kiss László.
1./ Napirendi pont
Döntés Ököritófülpös Nagyközség ÉAOP-4.1.2/A-12 kódszámú pályázat benyújtásáról
Szabó Béla polgármester: Az egészségház felújításáról lenne szó. Elsősorban az
eszközrendszert cserélnénk le, az épület felújítása kismértékben történne. Az eszközrendszer
cseréjéhez némi épület felújítást is be kell tervezni, mert így tudja csak kezelni a pályázat. A
legminimálisabb beavatkozást próbáltuk betervezni a felújítással kapcsolatban. Ez pedig a
padlóburkolat csere. A fogorvosi rendelő, az orvosi rendelő, és a védőnői szolgálatnak is le
lesz cserélve az eszközrendszere. Ez egy olyan 15.568.000.-Ft-os beruházás lesz. Ennek a
részletezését, hogy mi mennyibe kerül, megkaptátok. Ezt nem akarom elmondani. Röviden
erről lenne szó. Ezzel kapcsolatosan, ha van kérdésetek, akkor tegyétek fel.

Kajus László: Ez csak a rendelőket érinti?
Szabó Béla polgármester: Igen.
Kajus László: A lakást nem érinti?
Szabó Béla polgármester: Nem. Arra nem is lehet pályázni.
Kajus László: Mert ott mindig gond volt a szennyvíz elvezetése.
Szabó Béla polgármester: Azt majd saját erőből fogjuk tudni megoldani.
Kajus László: Gondok voltak vele.
Szabó Béla polgármester: Én nem tudom. Mostanában nem találkoztam ezzel a problémával.
Volt ott átalakítás, a szennyvízhez nem nyúltak. Nyílászárókat, világító testet cseréltek. A
szennyvízhez akkor nem nyúltak. Szerintem bele fog férni ebbe a pályázatba, ha azt még
cserélni kell. Van-e még kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom az
első kérdést, hogy az első napirendi pontban szereplő ÉAOP-4.1.2/A-12. kódszámú pályázat
benyújtásával, ami konkrétan az egészségház felújításáról, és eszközrendszerének
lecseréléséről szól, aki ezzel egyetért az kérem kézfenntartással szavazzon.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
117/2012.(XII.28.) Kt.
határozata
Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzatának az ÉAOP-4.1.2/A–12 kódszámú pályázat
benyújtásáról

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az egészségügyi alapellátás, egészségházak és járó
beteg szakellátás fejlesztése pályázati felhívásra, melynek kódszáma: ÉAOP-2.1.1/A.I-12
pályázatát benyújtja.
Vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a beruházást megvalósítja, és a kötelező fenntartási idő
leteltéig fenntartja azt.
A pályázat címe: " Ököritófülpös Község orvosi rendelőjének rekonstrukciója és
eszközbeszerzése".
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A pályázatot 100 százalékos támogatás intenzitás mellett nyújtja be.
A beruházás összköltsége: bruttó 15.568.893,- Ft
Az igényelt támogatás összege: bruttó 15.568.893,- Ft
Megvalósítás helyszíne: 4755 Ököritófülpös, Kossuth u. 111.; 53 hrsz.
A képviselő testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok
megtételére, a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a
nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírására.

2./ Napirendi pont
Egyebek
Szabó Béla polgármester: Nekem egy felvetésem van, amit már az előbb körbeadtam. A
Ványi Miklósék által benyújtott kérelem, ami a két földterület közötti út, illetve most már
szántó földterület megvásárlására irányul. Erről már régen volt szó. Tudtok róla. Azért
húzódott eddig, mert át kellett minősíteni szántóföldé a területet, és az értékbecslés is sokáig
tartott. Megnéztétek az értékbecslő által kiadott értékbecslést. Akkor megkérdezem, hogy aki
ezt így elfogadja, hogy 1700m2 terület 297.388.-Ft-ért a Ványi Miklós részére eladásra
kerüljön, azt kérem kézfenntartással szavazzon.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta az alábbi határozatot hozta:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
118/2012.(XII.28.)Kt.
Határozata
Földterület eladásáról Ványi Miklós részére

A képviselő-testület:

Úgy döntött, hogy eladja Ványi Miklós (szül: Rápolt, 1952.01.29., an: Móré Erzsébet) 4755
Ököritófülpös Árpád út 48. szám alatti lakos, vevő részére az Ököritófülpös Nagyközség
Önkormányzat tulajdonában álló, 0158/9. helyrajzi számon nyilvántartásba vett, 0,0909 hektár
területű, Ököritófülpös külterületen található szántó művelési ágú földterületet 157.441.- Ftért, továbbá eladja Ványi Miklós vevő részére az Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat
tulajdonában álló, 0158/13. helyrajzi számon nyilvántartásba vett, 0,0808 hektár területű,
Ököritófülpös külterületén található szántó művelési ágú földterületet 139.947.- Ft-ért.

Szabó Béla polgármester: Egyebek napirendi pontban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
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Mivel kérdés, felvetés nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést
bezárta.
K.m.f.

/: Szabó Béla :/
polgármester

/: Soltész Ferenc Dávid :/
körjegyző

Szécsi Bálint

Kiss László
Jegyzőkönyv-hitelesítők
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