
Szakáld Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

3596 Szakáld, Aradi út. 4. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.május 13. napján 

megtartott ülésén. 

 

Jelen vannak:  

- dr. Barnóczki Károly   polgármester 

- Kiss Iván     alpolgármester 

- Farkas János    képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Nagy Géza jegyző 

 

 

Megjegyzés: Bíró László képviselő igazoltan távol. Barta Zsolt képviselő távolmaradása okát 

nem jelezte. 

 

Napirend előtt:  

 

Dr. Barnóczki Károly polgármester, köszöntötte a megjelenteket.  

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés 3 fővel határozatképes 

Az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kiss Iván alpolgármestert javasolta. 

 

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül 

megszavazták Kiss Iván alpolgármestert, a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Javasolta továbbá, 

hogy az előzetesen telefonon megbeszélt napirend kerüljön elfogadásra.. A képviselő-testület 

tagjai 3 igen szavazattal egyhangúlag az előzetesen egyeztetett napirendet elfogadták. 

 

 

Napirend 

 

1. Döntés pályázatokon való részvételről 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

1. napirendi pont 

 

Tárgy: Döntés pályázatokon való részvételről 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester előzetesen elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülés 

összehívása azért volt szükséges, mert pályázat figyelőkön keresztül e-mail-ben több pályázati 

kiírás érkezett az önkormányzathoz, a tegnapi és még a mai napon is, amely érdekli Szakáld 



községet, és amiben részt kíván venni. Ehhez halaszhatatlan képviselő-testületi döntések 

meghozatala szükséges. 

 

a.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (intézményfejlesztés)  

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette az első pályázati célt, amelyben egészségügyi 

alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, védőnői szolgálat) épület vagy 

helység fejlesztésére, felújítására lehet pályázni maximum 30 millió forint értékben. Ennek 

önereje 1,5 millió forint, amelyet az önkormányzatnak kell hozzátennie. Javasolta, hogy az 

orvosi rendelő felújítására pályázzon a település.  

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 3 fő 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.13.) KT határozati javaslata 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való 

részvételre az orvosi rendelő felújítására . 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt vesz 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázaton. A pályázat keretein belül az orvosi 

rendelő felújítását pályázza meg 30.000.000. Ft, azaz 

Harmincmillió forint értékben. Az ehhez szükséges önerőt 

2.000.000. Ft, azaz kettőmillió forint összegig költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyet ért szavazzon igennel. 

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

32/2015. (V.13.) KT határozata 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton való 

részvételre az orvosi rendelő felújítására . 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete részt vesz 

az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” pályázaton. A pályázat keretein belül az orvosi 

rendelő felújítását pályázza meg 30.000.000. Ft, azaz 



Harmincmillió forint értékben. Az ehhez szükséges önerőt 

2.000.000. Ft, azaz kettőmillió forint összegig költségvetéséből 

biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

b.) Belterületi utak, járdák,hidak felújítása 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester ismertette ugyanezen kiíráson belül a belterületi utak 

felújítására kiírt pályázatot. Ennek keretein belül a település útjainak egy részét. Itt a 

maximálisan elnyerhető összeg 15 millió forint. Javasolta a pályázat benyújtását. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát. 

 

Jelenlevő képviselők száma: 3 fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.13.) KT határozati javaslata 

„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiíráson 

belül „ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” címszó alatt pályázat benyújtására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az „ 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

pályázati kiíráson belül „ Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” címszó alatt pályázatot nyújt be Szakáld Község 

területén levő belterületi utak felújítására 15.000.000 Ft, azaz 

Tizenötmillió forint értékben. Az ehhez szükséges önerő 

2.600.000 Ft, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint összegig 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyet ért szavazzon igennel. 

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

33/2015. (V.13.) KT határozata 



„ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiíráson 

belül „ Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” címszó alatt pályázat benyújtására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az „ 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 

pályázati kiíráson belül „ Belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása” címszó alatt pályázatot nyújt be Szakáld Község 

területén levő belterületi utak felújítására 15.000.000 Ft, azaz 

Tizenötmillió forint értékben. Az ehhez szükséges önerő 

2.600.000 Ft, azaz Kettőmillió-hatszázezer forint összegig 

költségvetéséből biztosítja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

c.) A település kulturális jelenét erősítő köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, 

térinstalláció) létrehozására. 

Előterjesztő: Farkas János képviselő 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

Farkas János képviselő ismertette a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 

Kollégiuma pályázati felhívását, amelyben olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes 

köztéri munkák (szobrok, szoborcsoportok, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott 

település közterén a település kulturális jelenét erősítik. A pályázatot 2015. június 10.-ig 

lehetséges beadni. A támogatás maximális összege 7 millió forint, amely a bekerülési költség 

70 %-át fedi le. 

Úgy gondolja, hogy 3 millió Forintos igénnyel, és ehhez 900 ezer forintos önrészt hozzátéve, 

az előzetes tájékozódás alapján egy komoly közterületi műalkotást lehetne Szakáldon 

megvalósítani, amelynek helyéről később dönthetne a testület. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester: Jó ötletnek tartja, ezért támogatásra javasolta a pályázat 

benyújtását. 

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.13.) KT határozati javaslata 

Pályázat benyújtására köztéri műalkotás megvalósítására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 

Kollégiumához köztéri műalkotás megvalósítására a település 

területén. A megvalósítandó pályázati célhoz 3.000.000 forint, 

azaz Hárommillió forint támogatást igényel. A támogatáshoz 



szükséges 900.000 forint, azaz Kilencszázezer forint önerőt 

költségvetéséből biztosítja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyet ért szavazzon igennel. 

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

34/2015. (V.13.) KT határozata 

Pályázat benyújtására köztéri műalkotás megvalósítására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete pályázatot 

nyújt be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 

Kollégiumához köztéri műalkotás megvalósítására a település 

területén. A megvalósítandó pályázati célhoz 3.000.000 forint, 

azaz Hárommillió forint támogatást igényel. A támogatáshoz 

szükséges 900.000 forint, azaz Kilencszázezer forint önerőt 

költségvetéséből biztosítja. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

d.) Pályázatíró cég megbízása, a benyújtandó pályázatok elkészítésére. 

Előterjesztő: dr. Barnóczki Károly polgármester 

 

Szóbeli előterjesztés. 

 

dr. Barnóczki Károly polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, egy megkeresésről, 

melyben a miskolci székhelyű Aranyboksa Kft. vállalná a rendkívüli testületi ülésen 

elfogadott pályázati anyagok elkészítését. Érdeklődött a cég után és pozitív visszajelzéseket 

kapott. A bemutatkozó anyagukban is több környéken megvalósult beruházás szerepel 

referenciaként. A cég vezetője ismert személyiség az egész megyében, Rónai Kálmánnak 

hívják. A cég pedig az Aranyboksa Kft., amelynek székhelye Miskolc-Tapolcán van. 

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a pályázatok megírásával a céget bízzák meg.  

 

Ismertette szóbeli határozati javaslatát.  

 

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

 

 



Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

…/2015. (V.13.) KT határozati javaslata 

Pályázatíró cég megbízására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az orvosi 

rendelő felújítása, belterületi utak rekonstrukciója, közterületi 

emlékmű kialakítása pályázati anyag elkészítésével a Miskolc-

Tapolca, Zilahi út 6. szám alatti székhelyű Aranyboksa Kft.-t 

bízza meg. Felkéri a polgármestert a pályázatok megírásával 

kapcsolatos szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kérte a képviselő testület tagjait, aki a javaslattal egyet ért szavazzon igennel. 

   

Jelen lévő képviselők száma: 3fő 

 

A képviselő- testület tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat nélkül támogatta a 

javaslatot. 

 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testületének 

35/2015. (V.13.) KT határozata 

Pályázatíró cég megbízására. 

 

Szakáld Község Önkormányzata képviselő-testülete az orvosi 

rendelő felújítása, belterületi utak rekonstrukciója, közterületi 

emlékmű kialakítása pályázati anyag elkészítésével a Miskolc-

Tapolca, Zilahi út 6. szám alatti székhelyű Aranyboksa Kft.-t 

bízza meg. Felkéri a polgármestert a pályázatok megírásával 

kapcsolatos szerződések aláírására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Mivel több bejelentés, észrevétel nem volt Dr. Barnóczki Károly polgármester megköszönte a 

részvételt, és a testületi ülést 16:05 perckor bezárta. 

 

 

 
Kmf. 

 

 

Dr. Barnóczki Károly                                    Nagy Géza 

       Polgármester                                                                                    jegyző  

Kiss Iván 

jkv.hitelesítő 


