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J e g y z ő k ö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

2012.08.15-i nyílt üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  Nagyterem, 
4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:
Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Csabai Zsolt  (mb. jegyző)

Meghívott vendég: jegyzőjelöltek

Továbbá: bárándi lakosok

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Örömét fejezi 
ki, hogy teljes létszámban tudja a testület a soron következő fontos kérdéseket tárgyalni.
Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek módosítási javaslata?
Módosítási javaslatok nem érkeztek így a napirendi pontok ilyen formában történő elfogadásával, 
kapcsolatosan kéri, hogy annak elfogadását kézfeltartással jelezzék.
A Testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg ülésének 
napirendjét:

160/2012 (VIII.15.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. Jegyzői pozícióra jelentkezők meghallgatása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2. Előterjesztés az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes 

magatartásokról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. Előterjesztés a növények telepítési távolságáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

4.  Szerep Község Önkormányzatának kérelme
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Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
5. Bárándi Mezőgazdasági Szövetkezet kérelme

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
6. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  6  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

161/2012. (VIII.15.) KT. Határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Dr. Késmárky 
–  Kodak  András  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Dr. Késmárki- Kodak András képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Napirend előtt szeretné tájékoztatni a képviselőket az elmúlt ülés óta eltelt időszak történéseiről, 
illetve a lejárt határozatok végrehajtásáról.
Az ÁFÉSZ elnök részére az ajánlatot elutasító határozat kézbesítésre került, illetve a végrehajtással 
kapcsolatosan  a  jogtanácsossal  további  egyeztetések  történtek.  A  másik  határozat  a  Sport  utca 
feltöltésével  kapcsolatos  volt,  amint  az  látható  is  ennek  végrehajtása  megtörtént,  kivitelezésre 
került.  A  Budaházy  Áron  részére  a  földhasználattal  kapcsolatos  határozat  kézbesítésre  került. 
Tájékoztatja továbbá a testületet, hogy a Tésztaüzem megújítására vonatkozó pályázat is beadásra 
kész  állapotba  került.  Jó  hírként  közli,  hogy  az  egészségház  felújítására  benyújtott 
belügyminisztériumi  pályázatot  támogatásra  érdemesnek ítélte  a  Belügyminisztérium,  így annak 
kivitelezésére még ez évben sor kerül.  Tájékoztatja  a testületet,  hogy az elmúlt  hónap második 
felében a gyógyszertár üzemeltetője váratlanul bejelentette, hogy közel egy hónapra szünetelteti a 
gyógyszertár működését, így a település quasi gyógyszerellátás nélkül marad. A háziorvosokkal és a 
Támasszal  együttműködve azonban sikerült  az  átmeneti  gondot  megoldani,  s  mára  már  egy jól 
működő,  szervezett  gyógyszerkiszállítás  lebonyolítása  történik  a  településen.  Próbálta  volna  a 
gyógyszertáros hölgyet kérni, hogy együtt gondoskodjanak a helyettesítésről, ő azonban - tekintettel 
arra, hogy az épület egyben a lakóingatlana is -, elzárkózott ez elől.
Továbbá tájékoztatja a képviselőket, hogy a TÁMOP keretében folytatásra kerül az elmúlt évben 
megkezdett szabadidő eltöltésével kapcsolatos pályázat, ugyanis a közreműködő szervezet közel 25 
millió támogatásban részesítette az Önkormányzatot. 
A szennyvízberuházással kapcsolatosan tájékoztatja a testületet, hogy a K&H Bank hitelajánlatot 
adott  a  társulatnak,  melynek  elfogadására  sor  került,  így  a  konkrét  szerződéses  feltételek 
kidolgozását követően a hitelszerződés a szennyvíz önerejéhez aláírásra kerül. A szennyvíztelep 
vonatkozásában  elmondja  továbbá,  hogy  a  nyertes  kihirdetésére  sor  került  augusztus  10.-én,  a 
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szerződéses  moratórium  leteltét  követően  kerül  sor  a  szerződés  megkötésére,  ha  nem  lesz 
jogorvoslat.

1. napirendi pont

Jegyzőválasztás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a pályázókat, majd tájékoztatja a megjelenteket a meghallgatás menetéről. Ezt követően 
megkérdezi  a  jelentkezőket,  hogy a  továbbiakban  is  fenntartják-e  nyilatkozatukat,  mely  szerint 
hozzájárulnak a nyilvános ülés megtartásához. 

Mindenki fenntartja. Ezt követően egyesével történik a pályázók meghallgatása, ahol Dr. Késmárky 
–Kodak  András  képviselő  és  Erdeiné  Hákli  Ildikó  képviselők,  valamint  Dr.  Kovács  Miklós 
polgármester is felteszik állandó kérdéseiket az általános bemutatkozásokat követően.
A  meghallgatást  követően  az  SZMSZ 33.  §-ában  foglaltak  szerint  a  Pénzügyi  –  Gazdasági  – 
Ügyrendi Bizottság, képviselői indítványra bonyolítja le a titkos szavazást.

Papp László Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A titkos szavazás eredménye:
Bényeiné Boskó Dóra 1 db szavazat
Dr. Kiss Gyula 5 db szavazat
Takács Judit 1 db szavazat
Pappné Verő Tünde 0 db szavazat

Tekintettel a titkos szavazás eredményére, valamint a pályázati feltételekre az alábbi határozat 
születetett:

162/2012. (VIII.15.) KT határozat
Báránd  Községi  önkormányzat  Képviselő  –testülete  Dr. 
Kiss Gyulát  (4161 Báránd, Vörösmarty út 25.) nevezi ki 
2012. szeptember 01. napjától határozatlan időre Báránd 
Községi Önkormányzat jegyzőjének. A jegyzői kinevezés 
a  pályázati  feltételek  szerint  három  hónapos  próbaidő 
kikötésével kerül meghatározásra.
A jegyző havi illetménye: br. 295.673,-Ft.

A munkavégzés helye: 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

A testület felkéri a jegyzőt és a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Határidő: 2012. szeptember 01.

Dr. Kovács Miklós polgármester
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Tekintettel  a  titkos  szavazás  eredményére,  ismerteti  a  pályázókkal  az  eredményt,  s  kihirdeti  az 
eredményt, mely szerint 2012. szeptember 01. napjától Báránd Község Önkormányzatának jegyzője 
Dr. Kiss Gyula. Megköszöni a pályázóknak a jelentkezést és további sikereket kíván nekik.

2. napirend

Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet elnapolása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tekintettel  arra,  hogy  2012.  április  15.  napjával  a  jogalkotó  áthelyezte  a  szabálysértéseket  a 
Kormányhivatalokhoz,  valamint  keretet  adott  az Önkormányzatoknak,  hogy saját  hatáskörükben 
tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartásokat  szankcionálhassanak.  Mindezekre  tekintettel 
készült el a testület elé terjesztett rendelet- tervezet. Kéri a testületet ennek megvitatására.

Papp László Csaba képviselő
Több ponton sem ért egyet a rendelettel, kicsit túlzónak tartja, például az állattartás vonatkozásában a 10  
naponkénti trágya elszállításával, valamint kérdésként teszi fel, hogy ki fogja ezeket ellenőrizni. Fagyott,  
vizes területre szerves trágya nem juttatható ki, így ez pl. télen is lehetetlen, így van némi ellentmondás.  
Kinek feleljen meg az állattartó? Az önellátásra való tartás esetén ugyancsak túlzónak tartja ezt. El 
kell  választani  a  megélhetési,  vagy  a  vállalkozási  szinten  történő  állattartást.  A  kisállattartók 
esetében ez túlzó lehet, s ez ellentmondhat az önellátásra buzdító kormányzati törekvéssel. További 
kérdés, hogy 30 napon túli be nem oltást ki ellenőrzi? 
Kiss Gyuláné képviselő
Kire terjed ki a hatálya?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Területi hatályát tekintve a Községre, míg személyi hatálya mindenkire?
Kiss Gyuláné képviselő
Ki fogja  ellenőrzi?  Ki  fogja szankcionálni?  Túlzónak  tartja  a  szabályozást.  Bejelentések  zömét 
generálhatja. Amikor az önellátásra serkentés már elindult, ezekkel a szabályokkal már ellentétes 
hatást érhetünk el.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem mindenki  számára  evidensek ezek  a  dolgok,  ezért  gondolja  úgy,  hogy keretek közé kell  szorítani  
mindenképp.  Sajnos  sok  esetben  a  szabályozás  hiányára  nem  lehet  konkrét  döntést  hozni,  mert  nincs 
lehatárolva.  Az  ellenőrzések  is  sokrétűek  lehetnek,  azonban  a  panaszok,  amelyek  a  lakosok  részéről  
érkeznek, ezekre a tényállásokra épülnek. Heti rendszerességgel fordulnak elő ezen magatartások, ezért tartja  
szükségesnek a szabályozást.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Sok esetben bejelentésre,  sok esetben pedig a napi operatív munka során is felmerülnek ezek a 
problémák, így lehet ellenőrizni. Pl. a nyári időszakban a közlekedést befolyásoló fák. Sok esetben 
döntés  nélkül  kellett  az  ügyet  lezárni,  mert  nem  volt  konkrét  szabályozás.  Az  eljárások 
lefolytatásához  jelent  sok  esetben  mankót  a  bürokraták  számára.  Természetesen  szükséges 
finomítani,  de  ezért  van  a  testület.  Ideológiáját  tekintve  ez  a  munkát  segítené,  nem  az 
állampolgárokat szeretné ellehetetleníteni, hanem az életminőséget javítani.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiemeli a szabályozás preventív szerepét és jelentőségét. Az egymással való együttélés probléma 
mentesebbé tételét kívánná szolgálni.

Ulveczkiné Lajosné alpolgármester
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A  trágya  kiszállítását  és  tárolását  mindenképp  szabályozni  kellene,  erre  kellene  valami 
kompromisszumot kitalálni, a 10 napot túlzónak tartja.
Papp László Csaba képviselő
Az állattartás volumenét kellene figyelembe venni. Egyetért azzal, hogy egy keretet jelent, de bízik 
benne, hogy nem hadjárat jellege lesz ennek. Élni kell hagyni azokat, akik ebből tudnak élni.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Szabálysértési tényállások témakörönként lettek szabályozva, azért kerültek egy rendeletbe, mert 
így jobban megismerhetőbb és érthetőbb. Egyetért a felvázoltakkal.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Újra  falusi  létre  kell  nevelni  az  embereket,  mert  régen  másként  működött,  valamihez  tartás 
szükséges.
Papp László Csaba képviselő
A növénytelepítéssel  kapcsolatosan is  túlzónak tartja  a  bozótos  létesítésének tiltását.  A gyep  is 
meglehetősen életszerűtlen. Sövénykerítés is elveszti a jelentőségét. 
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Ketté kellene választani épülettől függően, vagy kerítésként funkcionálóan.
Papp László Csaba képviselő
Árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában lévő növényeket, ezt nem is igazán érti. 
Hogyan árasztja?
Köztisztaság  esetében,  a  járda  tisztítása?  Meddig  kell  takarítani,  meddig  a  lakos  kötelessége  a 
tisztítás? A közút széle vagy a járda széléig?
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Az út tengelyéig.
Papp László Csaba képviselő
Bármilyen felirattal épületet, élő fát megrongál. Akkor a fára ragasztott hirdetésekkel mi a helyzet?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Miért tilos feltölteni az utat salakkal és egyéb dolgokkal? Hiszen ezzel csak javítja az állagát.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lehet,  csak  ha  kárt  okoz  vele,  azért  az  Önkormányzatnak,  mint  fenntartónak  kell  felelősséget 
vállalnia.
Papp László Csaba képviselő
Aki engedély nélkül, ki nem jelölt területen halottat eltemet. Nem is érti, miért kell ezt szabályozni. 
Ezt ÁNTSZ engedélyezi, külön rendeletek vannak rá.
Kiss Gyuláné képviselő
Üdvözli  a patkányirtás  kötelezettségét.  De ki fogja ezt ellenőrizni?  Továbbá áldatlan állapotnak 
nevezi a temető állapotát. A köztemető gondozás esetében a bejelentési kötelezettség elmulasztása 
mindenkire kötelező? Ez kicsit túlzó.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja, hogy a rendelet vonatkozásában a módosító javaslatokat a képviselők terjesszék elő, s a 
következő testületi ülésen térjenek vissza rá.
Tekintettel  arra,  hogy  a  képviselők  ezzel  egyet  értettek,  szavazásra  bocsátotta  a  napirend 
elnapolásának kérdését.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

163/2012. (VIII.15.) KT határozat
Báránd  Községi  önkormányzat  Képviselő  –testülete  az 
egyes  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartásokról 
szóló rendelet- tervezetét, annak elfogadását és tárgyalását 
a módosító javaslatok benyújtásáig elnapolja.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Határidő: folyamatos

3. napirendi pont

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tekintettel az előző pont elnapolására, javasolja a rendelet –tervezet elnapolását.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

164/2012. (VIII.15.) KT határozat
Báránd  Községi  önkormányzat  Képviselő  –testülete  a 
növények telepítési távolságáról szóló rendelet elnapolása 
szóló rendelet- tervezetét, annak elfogadását és tárgyalását 
a módosító javaslatok benyújtásáig elnapolja.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Határidő: folyamatos

4. napirendi pont

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti  Szerep  Község  csatlakozási  kérelmét,  majd  tájékoztatja  a  testületet  a  jogszabályi 
előírásokról. Kéri a testületet, vitassa meg az előterjesztést.
Papp László Csaba képviselő
Miért nem a szomszédos településeket keresték meg a csatlakozási szándékukkal? Tudjuk-e hogy 
milyen előnyt és hátrányt jelenthet ez a település számára?
Nem hoz-e a későbbiekben intézményi összevonást?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tényleges  előnyöket  és  hátrányokat  megjelölni  még  most  nem  lehet.  Működését  tekintve  a 
körjegyzőségekhez hasonló szervezetek lesznek ezek, melyek szervezetileg különállóak maradnak. 
Csak a hivatal  és a hozzá tartozó feladatok előkészítése lesz közös. Várhatóan finanszírozásban 
lehet pozitívuma.  Külön megállapodásban kell  rendezni az ügyintézés,  illetve a közös feladatok 
ellátásának helyét és működését.
Papp László Csaba képviselő
Áttelepülést  generálhat,  ami  az  iskolát  is  érintheti.  Tart  ettől  a  folyamattól.  Nem  feltétlen  a 
finanszírozási oldalt kell tekintenünk.
Kiss Gyuláné képviselő
Bármiféle társulást elhamarkodottnak tekint, kicsit szkeptikusabb. Azt gondolja, nem kellene ebben 
elhamarkodottan döntenünk, hisz nem látjuk a dolgok hátterét.
Erdős Zsolt képviselő
Határozattan elutasítja a csatlakozást.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 7 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

165/2012. (VIII.15.) számú képviselő-testületi határozat
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Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Magyarország  Helyi  Önkormányzatairól  szóló 2011.  évi 
CLXXXIX. törvény 85. § (7) bekezdésében biztosítottak 
alapján  Szerep  Község  Önkormányzat  csatlakozási 
kérelmét nem támogatja, s kijelenti, hogy Báránd Községi 
Önkormányzat  nem kíván  közös  önkormányzati  hivatalt 
létrehozni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5. napirendi pont

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ismerteti  a  Mezőgazdasági  Szövetkezet  kérelmét.  Tájékoztatja  a  Testületet,  hogy  pályázat 
benyújtásához szükséges, s az árok felújítása is megtörténhet ezáltal.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 7 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

166/2012. (VIII. 15. ) számú képviselő-testületi 
határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Bárándi  Mezőgazdasági  Szövetkezet  jelen  határozat 
mellékletében  található  kérelmét  támogatja.  A bérleti 
szerződésben  foglaltaknak  megfelelően  hozzájárul 
továbbá a  „tiszta csapadékvíz” 0218 hrsz-ú földmedrű 
csatornán át az Önkormányzat kezelésében lévő 0222/2 
hrsz-ú  befogadó  csatorna  0-053  kmsz-án  keresztül  a 
0226 hrsz-ú, Eszteró csatornába történő befogadásához.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés 
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

KÜLÖNFÉLÉK

A/ Berde Roland kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ismerteti  a  kérelmet,  valamint  a  személyes  konzultációt  az  édesapával.  Javasolja  a  támogatás 
megítélését, hiszen Báránd hírnevét is mindenképp öregbíti, s ilyen szintű versenyen való részvételt 
mindenképp támogatásra érdemesnek ítél.
Kiss Gyuláné képviselő
Örvendetesnek  találja,  hogy  kis  községünknek  ilyen  szülöttei  is  vannak.  Következetesnek  kell 
lennünk,  hiszen ha valahol  a  világban viszik hírnevünket,  az  mindenképp  elismerésre  méltó.  S 
máskor is adott már a testület, pl. tűzoltóknak.
Papp László Csaba képviselő
Nem szabad hátat fordítani a gyermeknek, egy olyan lehetőség, ami talán egyedüli.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
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Akár magánúton is támogatható, s ha jól tudja, akkor próbálták is.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Valamilyen formában el tud majd vele számolni?
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Mindenképp úgy történhet csak meg a kifizetés.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja egy egyszeri, 100.000,-Ft összegű támogatás megítélését.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Javasolja, hogy akkor kerüljön kifizetésre, ha mindenképp összejön az út és kijut a versenyre.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. 
Miután  nem  volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként  a  Testület  7  igen  szavazattal 
meghozta a következő határozatot:

167/2012. (VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete Berde Roland 
birkózó kérelmét támogatásra érdemesnek ítéli, s a világversenyen 
való  részvételéhez  egyszeri  100.000,-Ft,  azaz  százezer  forint 
összegben vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A  támogatás  kifizetésére  a  versenyen  való  részvétel  igazolása 
mellett, számla ellenében kerülhet sor.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatás kifizetésére
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

B/ Külterületi ingatlan elnevezése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót Dr. Csabai Zsolt mb. jegyzőnek.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Külterületi  ingatlanra  szeretnének  bejelentkezni,  amihez  szükséges  a  Földrajzi  Bizottság 
megkeresése. Ehhez szükséges a Testület hozzájárulása.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 7 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

168/2012. (VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Startmunka 
mintaprojekthez  tartozó  eszközök  beszerzése  elnevezésű 
hirdetmény  nélküli  tárgyalásos  közbeszerzési  eljáráshoz 
kapcsolódóan az alábbiakról döntött:
A startmunka mintaprogram – Mezőgazdaság (hatósági szerződés 
száma  4794-5/2012-0903)  eszközbeszerzése  során  felmerült 
költségek összege az alábbiak szerint módosult:

• A  pályázat  részét  képező  „Igényelt  közvetlen  költségek 
felsorolása” cím alatti összeg (8. táblázatban rögzített adatok) 
10 231 385 Ft-ról 10 472 333 Ft-ra módosult.
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• A  különbözet  240 948  Ft,  azaz  Kettőszáznegyvenezer-
kilencszáznegyvennyolc forint.

• A  különbözet  kiegyenlítése  a  képviselő-testület  döntése 
alapján  saját  forrásból  történik,  a  fenti  összegre  támogatási 
igény nem kerül benyújtásra.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C/ Startmunka mintaprojekt határozat módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ismerteti a korábbi határozatot, valamint azt, hogy a Munkaügyi Központ abban a formában nem 
fogadja el, a tényleges átcsoportosítást kell a határozatnak tartalmaznia.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 7 nem szavazattal meghozta a következő határozatot:

169/2012. (VIII.15.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Nagy 
Gézáné  4161  Báránd,  Vörösmarty  út  27.  szám alatti  lakos  azon 
kérelmét, hogy a tulajdonát képező Báránd külterület 0238 hrsz-ú 
major  címnyilvántartásba  vétele  „MEGA  MAJOR”  néven 
megtörténjen. 
A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a kért elnevezés a helyhez 
kötődő  mezőgazdasági  kft-vel  kapcsolatos,  és  tükrözi  a  hely 
sajátosságait.  A  képviselő-testület  a  magyarországi  hivatalos 
földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásba vételéről szóló 
303/2007.  (XI.14.)  Korm.  rendelet  4.§.  (2)  bekezdés  a.)  pontja 
alapján  megkeresi  a  Földrajzinév-bizottságot  szakmai 
véleményének megadása érdekében.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedés megtételére.

Határidő: 2012. augusztus 16-tól folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C/ Erdős Zsolt lakossági megkeresés 

Erdős Zsolt képviselő
A  szeptemberi  iskolakezdéshez  kapcsolódóan  kérdezné,  hogy  a  mindennapos  testneveléshez 
kapcsolódóan a feltételek adottak-e?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A feltételek adottak, viszont a közoktatás jelenlegi rendszere a szünetek rövid idejére tekintettel 
nem elegendőek. A lehetőségek viszont adottak.

D/ Papp László Csaba lakossági megkeresés
 
Papp László Csaba képviselő
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A vadászház tulajdonosának felszólítását tartaná indokoltnak a nagymennyiségű gyom miatt, illetve 
a Kossuth utca bizonyos szakaszán is.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A községi padok rendbetételét szeretné kezdeményezni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatja a testületet, hogy ez már folyamatban van.
Dr. Késmárky – Kodak András
A lovas napokból is kifolyólag a tó állapotát kifogásolták többen, mert a poshadás következtében 
iszonyatos szaggal rendelkezik.
Papp László Csaba képviselő
Irdatlan költség a kiszivattyúzás. Egyébként már régen is büdös volt. Gondolkodni kell, mit lehetne 
tenni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mivel az ülésen több hozzászólás, felvetés nem hangzott el, így megköszönte a megjelenést, az ülést 
bezárta.

K.m.f.

Dr. Kovács Miklós Dr. Csabai Zsolt
polgármester         j e g y z ő

Dr. Késmárky- Kodak András
jgyk. hitelesítő
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