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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. augusztus 31-ei rendkívüli üléséről készült

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

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

Jegyzőkönyv vezető: Barta Lászlóné (jkv. vezető)

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Köszönti a megjelenteket, köztük Dr. Ács Ferencet, az önkormányzat jogtanácsosát. Megálla-
pítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 5 képviselő   jelen van.
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi,  van-e valakinek módosítási javaslata? 
Javaslat nem érkezett, azonban indítványozza, hogy a  meghívóban szereplő napirendek sor-
rendjét módosítva,   2. napirendként a Testület a termőföld bérletére vonatkozó ajánlatot tár-
gyalja.
A jelenlévők  elfogadva a módosítási javaslatot, 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül, 
egyhangú döntéssel az alábbiak szerint határozzák meg jelen ülés napirendjét:

170  /2012     (VII.18.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N     a     p     i     r     e     n     d  :

1./Berettyó Áfész határozat végrehajtásával kapcsolatos 
kérdések megtárgyalása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2./ Önkormányzati tulajdonú termőföld bérletének meghosszab-
     bítása
     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3./ Játszótéri eszközök biztonságával kapcsolatos kérdések meg-
     tárgyalása
     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
4./ Tüdőszűréssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása
     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
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5./ K ü l ö n f é l é k  

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Elmondja, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. Jelen ülésről készült jegy-
zőkönyv hitelesítőjének  javasolja megválasztani Kiss Gyuláné képviselő asszonyt.
Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás, más javaslat.
Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek eredményeként a Testület 5 igen szavazattal, 1 
tartózkodással meghozta a következő határozatot:

171/2012.     (VIII.31.)     számú     KT.     Határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –  testülete Kiss 
Gyuláné képviselőt választja meg a Képviselő-testület 2012. 
augusztus  31.-ei üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Az első napirend tárgyalása előtt rövid tájékoztatást ad az előző ülésen hozott határozatok 
végrehajtásáról. 
Elmondja, hogy a jegyző áthelyezése jelenleg folyamatban van, szeptember 3. napján meg-
kezdi munkáját önkormányzatunknál. Szerep község  formálisan még nem, de informálisan 
már tájékoztatva lett kérelmük elutasításáról. A Bárándi Termelőszövetkezettel a múlt hét fo-
lyamán megkötésre került a megállapodás, tudomása szerint pályázatuk  benyújtása is megtör-
tént. Berde Roland birkózónak ítélt pénzbeli támogatás kifizetése megtörtént, tolmácsolja az 
édesapa és a család köszönetét a Testület felé. 
A külterületi ingatlan elnevezésére vonatkozó határozat megküldése a héten a hatóság, illetve 
bizottság felé megtörtént.
A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.

1./     napirendi     pont  
Berettyó ÁFÉSZ határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Emlékezteti a jelenlévőket, hogy ezen témával kapcsolatban hozott utolsó testületi döntésre, 
mely szerint az Áfész vételi ajánlatát egyhangúan elutasította, és a végrehajtással kapcsolato-
san az eljárás megindításáról határozott. Ezen határozatot az Áfész is megkapta, viszont azt 
Balogh Sándor elnök úr – mint ahogyan a meghívóval kiküldött levélmásolatból is kiderül -, 
elég sajátosan értelmezi.

Annak érdekében, hogy a kialakult helyzetről egy objektív helyzetképet kapjunk, szükséges-
nek tartotta meghívni  Dr. Ács Ferenc jogtanácsost, aki irányt tud mutatni, illetve objektíven 
fel tudja azt vázolni, milyen lehetőségei vannak az önkormányzatnak akár a végrehajtásba és 
felszámolásba való bekapcsolódás, akár az egyezség megkötésének a mérlegelése kapcsán.
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Felkéri ügyvéd urat, tájékoztassa a Testületet, milyen lehetőségei vannak az Áfésszel szem-
ben, mi az, ami a végrehajtáshoz kapcsolódó pozitívumokat, esetleges negatívumokat, illető-
leg adott esetben az egyezség mellett milyen érvek és ellenérvek szólnak.

Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Van egy jogerős bírósági határozat, mivel bepereltük az Áfészt az elmaradt bérleti díjakra. Az 
Áfész a keresetünket nem tudta érdemben vitatni. A bíróság 1.808.230.- Ft és járulékai megfi-
zetésére kötelezte az Áfészt, mely határozat április 25-én jogerős és végrehajtható lett. Beszél-
tük polgármester úrral, hogy célszerű lenne-e végrehajtást indítani, vagy sem, mivel olyan hí-
reket hallottunk, hogy az Áfész felszámolás közeli helyzetben van. És ablakon 
kidobott pénz lenne az a végrehajtási költség, amit a végrehajtó felé előlegeznünk kellene. Le-
hetőségként adódik, hogy megvárjuk a felszámolási eljárást, és ott a hitelezői igényét bejelenti 
az önkormányzat. Az Áfész cégkivonatát áttekintve, 4 darab végrehajtást lehet látni, sőt ezen 
felül is lehet jóval több folyamatban. Félő, hogy egy felszámolási eljárásban az önkormány-
zatnak nem lesz megtérülése. A felszámoló mindenféleképpen próbálja az Áfész értékeit, va-
gyonait összegyűjteni, melynek egyik tétele a Vörösmarty úton végzett bővítmény ellenérté-
kének megtérülése. Ami jó, hogy a bérleti szerződésben fehéren-feketén le van írva, hogy ha 
esetleges bővítést hajt végre az Áfész, az az önkormányzat tulajdona marad, viszont az ellen-
értékének a megtéríttetésére az Áfész jogosult.

Azt kellene mérlegelni, hogy most kössünk-e egyezséget az Elnök úrral, vagy adott esetben 
várjuk meg a felszámolási eljárást, és a felszámolóval próbáljunk meg valamilyen szintű 
egyezséget kötni.   Érvek – ellenérvek.
Ha jelen helyzetben az egyezség mellett dönt a Testület, akkor a fizetendő összegbe be tud-
nánk számítani a bíróság által megítélt 1,8 millió forint tőkét + kamatokat, mely nagyságren-
dileg 2-2,5 millió Ft összeget jelentene. Ennek az egyezségnek része lehetne az is, - amit az 
elnök úr számunkra érthetetlen módon levélben jelez, hogy kifelé milyen fizetéseket eszkö-
zöljünk Nyilván ez újabb tárgyalások alapját képezi, hogy ez belefér-e a keretbe, vagy teljesít-
jük-e,vagy nem. Ez adott esetben beleférne az egyezségbe.  
  
A másik verzió, hogy megvárjuk a felszámolást , bejelentjük a hitelezői igényt. A felszámoló 
fel fogja értékeltetni az Áfész által végzett beruházások ellenértékét. Félő, hogy ekkor már 
nem lesz lehetőség beszámíttatnunk a követelésünket, mert azt mondja a felszámoló, hogy áll-
junk sorba, és besorol bennünket valamilyen hátsó kategóriába (megelőznek bennünket adó, 
tb-, banki jellegű követelések, felszámolási költségek). Ha jók az információink, várhatóan 
semmilyen megtérülése nem lenne az önkormányzatnak.

Ügyvédként azt tudná mérlegelés tárgyává tenni, ha most, még felszámolás előtt megkötjük 
az egyezséget, nem veszítenénk el ezt a közel 2-2,5 millió Ft-ot, melyet megítélt nekünk a bí-
róság. Természetesen, ha az Áfésznek olyan a vagyoni helyzete, hogy ott is lehet megtérülés 
(ezt nem látjuk, csak kalkuláljuk, meg amit lát a cégkivonatban) nem valószínű
hogy még részben is megtérülésünk lenne. Az is valószínű, hogy nem  berettyóújfalui felszá-
molók, hanem budapesti felszámolók lesznek. 
Az a javaslata, hogy ő felértékeltetné a bővítmény ellenértékét egy igazságügyi ingatlanfor-
galmi szakértővel. Ebbe  beszámítaná az önkormányzati követelést, és a különbözeti összegről 
kellene gondoskodni, hogy akkor azt megfizetnék vagy az Áfésznak, vagy az Áfész hozzájá-
rulása alapján egyes személyeknek.

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
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Az 5 millió Ft, melyet kártérítésként követel tőlünk az Áfész az abszurdum, s nem is érti. Va-
lamikor készíttettünk egy nem hivatalos értékbecslést, mely 5 millió Ft-ra értékelte.
Mi történik akkor, ha a független külsős ingatlanszakértő 10 millió Ft-ban állapítja meg a fe-
lülépítmény értékét? Akkor nekünk azt az összeget ki kell fizetnünk? Elég összetett a dolog, 
ezért is kérte fel az ügyvéd urat, hogy objektíven tájékoztassa a testületet.
Hoztunk már egy határozatot, hogy megindítjuk a végrehajtási eljárást. Ezt  ügyvéd úr abszo-
lút nem tanácsolja egyrészt a költségek miatt, másrészt pedig azért, mert nem valószínű, hogy 
bármikor is kielégítést fogunk nyerni a jelenlegi Áfész vagyonból.
Ebben kellene egy konkrét döntést hoznunk.

Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Úgy gondolja, hogy nagy veszíteni valónk nincs. Legfeljebb az értékbecslés díját bukja el az 
önkormányzat, amennyiben a felszámoló megtámadná az elnök úrral kötött egyezséget. Mert 
ha nem kötünk egyezséget, akkor úgy is abba  a helyzetbe kerülünk, hogy a felszámoló ezt 
felértékelteti, s kéri az önkormányzatot – szükség esetén per útján – ezen összeg megfizetésé-
re. (Mert azzal mi, mint tulajdonosok jog alap nélkül gazdagodnánk, ha nem térítenénk meg 
az ellenértékét.)
Most, ha megkötjük az egyezséget, akkor legalább megpróbáltuk – s ha van egy szakértői vé-
lemény, ami alátámasztja ezt az 5 millió Ft értéket-, s a felszámoló ezt nem vitatná: nyernénk 
azzal, hogy be tudjuk számítani a 2,5 milliós követelést, másrészt nem tesszük ki magunkat 
annak a kockázatnak, hogy ez ér akár 8-9-10 millió Ft-ot is. Veszíteni valót nem lát benne. A 
felszámoló a felszámolásnál  úgy is vissza fog erre az ügyre térni . 
Az önkormányzatnak úgy is fizetni kell; az a kérdés, hogy mennyit, illetve be tudunk-e számí-
tani  valamit az Áfész követelésébe. Amikor elindul a felszámolás, akkor már csak hitelezői 
igényeket tudunk bejelenteni. És ha a felszámoló engedi  a beszámítást, a többi hitelező meg-
támadná a felszámoló ezen intézkedését, mert ők hátrányosabb helyzetbe kerültek, mivel az 
Áfész -felépítményekért kapott ellenértékekből csak az önkormányzat részesült.

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Ha megindul a felszámolás, akkor sem biztos, hogy a felszámoló beszámítja a mi 2 millió Ft-
os követelésünket. Beállít bennünket egy sorba, viszont az ingatlan ellenértékét (ami 5 millió, 
vagy akár x millió) ki kell előre fizetnünk a felszámolási eljárásról szóló törvény értelmében. 
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
A levelezésből az tűnik ki, hogy az elnök úrral az 5 millió Ft-ban meg tudnánk egyezni. Az ér-
tékbecslést azért javasolja, ha a felszámoló bolygatja ezt az ügyet, akkor tudjuk alátámasztani, 
mi alapján határoztuk meg ezt az összeget. Nyilván az 5 milliót akkor csökkentenénk a bíró-
ság által részünkre megállapított bérleti díjak és kamatok összegével.
Ulveczki     Lajosné     és     Papp     László     Csaba     képviselők  
Érdeklődnek, mennyibe kerülne az értékbecslés.                   
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
50-60 ezer Ft körül gondolja.
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Mivel a bérleti szerződés egyértelművé teszi, hogy a tulajdon a miénk, így  nincs az a lehető-
ség a felszámolási eljárásban, mert a felszámoló nem írhatja ki pályázat útján értékesítésre ezt 
az ingatlant, mivel a Földhivatalnál az önkormányzat tulajdonában van, hanem azt mondja, 
hogy kéri az ellenérték megtérítését, ami annyi, amennyi. 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat nem tud ezen az egyezségen veszíteni, így azt javasolja, 
próbáljuk meg a jelenlegi elnök úrral az  egyezséget megkötni –  a részletszabályokat akkor 
majd leegyeztetve.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
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Az értékbecslés a jelenlegi forgalmi értéket fogja tükrözni, azonban az Áfész által korábban 
megküldött, saját könyvelésében kimutatott  felújítási és beruházási költségek 9.324.146 fo-
rintot tettek ki. Igaz ez amortizálódott, de mivel a jelenkori forgalmi értékét nézik, ezért ez 
irányadó lehet. Kockázatként említhető, hogy elképzelhető, hogy nem 5 millió Ft-ra értékelné 
fel egy teljesen független szakértő, hanem esetlegesen többre. Nem egyszerű a dolog.
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Mérlegelni kell. Vajon mennyi vagyona van az Áfésznak? Véleménye szerint annyi nincs, 
hogy sorbanálláskor az önkormányzatnak maradjon. Ez az egyik mérlegelési szempont, másik 
lehet az, hogy: most be tudjuk számíttatni a követelésünket, később nem. Harmadik: úgy néz 
ki elnök úr leveleiből, hogy most 5 millió körüli összegben meg tudnánk egyezni. A felszámo-
ló álláspontját még nem ismerjük, nem tudjuk, hogy fog ehhez a kérdéshez állni, viszont a sa-
ját könyvelésben nyilvántartott 9 milliós Ft-ot – mint értékteremtő beruházást – követelheti. 
Nyilván a jogalapot nem fogjuk tudni vitatni, be tudná bizonyítani, hogy azt ő építette. Ennél 
fogja jogosult lenne az ellenértékére.

Kiss     Gyuláné     képviselő  
Hallottuk az egyezségkötés előnyeit. Amennyiben ez mégsem jönne létre, akkor maradna  au-
tomatikusan  a felszámolás kapcsán a kettes verzió?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Elnök úr hozzánk megküldött kifizetési nyilatkozatából arra lehet következtetni, hogy részéről 
az 5 millió Ft-os értékbecslés elfogadott.
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Az elnök úr utolsó leveléből valóban arra lehet következtetni, hogy az általunk megjelölt 5 
millió Ft-os értékbecslést most már elfogadja (holott az ezt megelőző levelünkre, melyben 
kértük ennek elfogadását, ő nemleges választ adott, mert 10 millió forintot kért) Most utólag 
viszont már úgy értékeli, hogy elfogadja.
Erdős     Zsolt     képviselő:  
A bírósági tárgyaláson még ügyvédje sem volt, saját maga képviselte az Áfészt.
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Valóban. Próbálta a bíróságon beszámíttatni ezt a követelését, de a perjogi szabályok ezt nem 
tették lehetővé. Annyi szívességet tettem neki, hogy lemondtam az engem megillető ügyvédi 
munkadíjról, s ezért egyezséget kötöttünk, aminek ugyan olyan hatálya van, mint egy ítélet-
nek, hogy végrehajtható. Lemondtunk a fellebbezésről és jogerős lett. Ennek több tétele volt. 
Így az is, hogy birtokunkba adja az ingatlant, ami meg is történt. Ennyivel is már előbbre va-
gyunk, hogy birtokon belül vagyunk, s nem ő használja bérleti díj fizetés nélkül.

(Közben megérkezik a tárgyaló terembe Bökönyi László.)
Erdős     Zsolt     képviselő:  
Ez az egész herce-hurca nem gáncsolja a benyújtásra készülő pályázatunkat?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Nincs rá hatással, mert tulajdonjogilag az önkormányzaté.
Dr.     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Szerinte sem tudja akadályozni a pályázati folyamatot. (Ha pl. hétfőtől beállna a felszámolás, 
és beperelne bennünket a felszámoló; mivel nem lehet tulajdoni igénye, nem tud a bíróság az 
ingatlanra perfeljegyzést tenni, neki pénzkövetelése van az önkormányzattal szemben.)
Ha az elnök úrral történő egyezség megkötése mellett dönt a Testület, azt tudni kell, hogy a 
felszámoló az utolsó egy év anyagát; szerződéseket, könyvelési iratokat megvizsgálja. Megtá-
madhatja ezt az ügyletet. Azt a bíróság eldönti, hogy az ok alapos, vagy 
sem. Leginkább azt támadhatja meg, hogy értéken alul fizettük-e ki az Áfészt, vagy sem. Leg-
rosszabb esetet feltételezve, hogy ezt el is bukjuk és megnyeri az Áfész; akkor sem veszítet-
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tünk vele, mert ugyan oda kerülnénk, a második verzióhoz. Ebben az esetben az értékbecslés 
díját veszítenénk el, melyet az önkormányzat kifizetett.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Ő is úgy gondolja, hogy az önkormányzat számára kockázat nincsen, veszteni valónk nincs.
Az egyezségkötés nem egy éven belüli, nem most kezdődött. A tárgyalások és levelezgetés 
visszanyúlnak 2-3 évre is, testületi jegyzőkönyvek, megállapodások bizonyítják. Nem egy hir-
telen jött ötletből fakadó megállapodás-kötésről van szó – ami feltételezhetné a vagyonkimen-
tést -, hiszen ezt a dolgot  komolyabb egyeztetések előzték meg. Ebből 
kifolyólag úgy gondolja, hogy megtámadás esetén  nem lesz jogalapja érvénytelenné nyilvání-
tani.
Dr     Ács     Ferenc     jogtanácsos  
Egyetért polgármester úrral. Ő most a legrosszabb verziót vázolta; akkor sem bukunk nagyot, 
ha a legrosszabb következik is be.
Erdeiné     Hákli     Ildikó     képviselő  
Nagyon nehéz a döntés. Mindenféleképpen  a szakember véleményére kell hagyatkoznunk. 
Köszönjük szépen ügyvéd úrnak a részletes tájékoztatást.

Dr     Kovács     Miklós     polgármester:  
Kérdezi a  Testületet, hogy amennyiben további hozzászólás és javaslat nincs, akkor az alábbi 
határozati javaslatokat terjesztené a testület elé:

A./ max. 5 millió Ft értékben egyezséget kötni, s egyúttal egy ingatlanszakértői érték-
becslést készíttetni? Amennyiben az egyezség nem jön létre, akkor a felszámolási 
eljárásba kapcsolódjunk be, vagy 

B./ várjuk meg a felszámolási eljárást és abba kapcsolódjunk be; s ezzel az egyezség-
kötést  teljesen vessük el?

Dr.     Ács     Ferenc     és     Dr.     Csabai     Zsolt     jegyző  
Javasolják az A/ verzió választása esetén a független szakértői értékbecslés elvégeztetését, s 
az abban megállapított értéken történő ajánlattételt a Berettyó Áfész elnökének. Az egyezség 
alapja az értékbecslő által megállapított összeg legyen. Javasolják, hogy a Testület hatalmazza 
fel a polgármestert az egyezség megkötésére az értékbecslésben szereplő ár erejéig, vagy ma-
ximum 5 millió Ft-ig. 
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Szavazásra bocsájtja  a kérdést. Kéri, hogy aki egyetért az egyezségkötéssel a Berettyó Áfés-
szal, valamint a jogtanácsos úr  és jegyző úr által elhangzott kiegészítésekkel, kézfeltartással 
jelezze:

A képviselő-testület  6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

172/201.     (VIII.31.)     számú     KT.     határozat  
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Berettyó 
Áfész (4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy.u.42.) vonatkozásában 
úgy határozott, hogy a 183/7. helyrajzi szám alatt található, ter-
mészetben 4161 Báránd, Vörösmarty u. 6. szám alatti ingatlan 
felülépítményének vonatkozásában független ingatlanszakértői 
véleményt készíttet. Amennyiben az értékbecslés által meghatá-
rozott bruttó ingatlan-érték a maximum 5 millió forintot nem ha-
ladja meg, felhatalmazza a Polgármestert a Berettyó Áfésszal 
kötendő megállapodás elkészítésére és aláírására. Amennyiben 
az érték az 5 millió forintot meghaladja, a testület újabb határo-
zattal rendelkezik a megállapodásról.
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Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő:  folyamatos

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Amennyiben teljesültek a feltételek, ügyvéd úr előkészíti az egyezséghez szükséges papírokat.
Megköszöni ügyvéd úr megjelenését és közreműködését, aki a határozat meghozatalát követő-
en az üléstermet elhagyja.
(Polgármester úr 5 perc szünetet rendel el.)

2.     napirendi     pont  
Önkormányzati föld bérletének meghosszabbítása

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Miután üdvözli  Bökönyi Lászlót, a szóban forgó  önkormányzati földterület jelenlegi bérlő-
jét, tájékoztatásul elmondja, hogy  2007. október 5-től a mai napig volt érvényes a bérleti 
szerződés, mely egy alkalommal,  a tavalyi év folyamán módosult 11 hektárról 10 hektárra. 
Mivel ezen szerződés a mai napon lejár, bérlő bejelentette szándékát esetleges meghosszabbí-
tás iránt.
Felvázolja, hogy a Belügyminisztérium felmérést készíttetett az önkormányzattal a 2013. évre 
irányadó mezőgazdasági Start munkaprogramunkkal kapcsolatosan. E program keretében 
ezeknek a földeknek a felhasználását az önkormányzat betervezte, s szeretné, ha önkormány-
zati művelés alá kerülne. A jelenlegi fóliasátras termelést szeretnénk kibővíteni szabadföldi 
növénytermesztéssel, Kabához hasonlóképpen. Már történt tárgyalás a Nemzeti Földalappal 
is.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Mikor realizálódik ez a pályázat és milyen földterületet igényel? Mit termelnénk a szabadföl-
dön?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
A tulajdonunkban lévő 17 ha-ból a Bárándért Egyesület kezelésében van jelenleg 6 ha, mely-
ből 4-et szeretnének visszaadni. Így ha módunk lesz rá, 2013. márciusában indulna ez a 
szántóföldi program, a keretkiosztás viszont ez év december 31-ig megtörténne. Mivel nekünk 
van egy folyamatban lévő mezőgazdasági projektünk,  ezt automatikusan  tovább kell vin-
nünk januártól. Termesztenénk kukoricát, burgonyát, tököt, dinnyét, különböző zöldségfélé-
ket.
Papp     László     Csaba  
A Bárándért Egyesület által használt földterület eléggé el van fertőzve, azt csak folyamatos 
gyomirtással lehet helyrehozni. A Bökönyi László által használt terület rendezett. Mivel egy-
előre nem lehet előre látni a projektet illetően, ezért azt  javasolja – a folyamatosságot figye-
lembe véve – hogy kössünk egy szerződést azzal a feltétellel  amennyiben a pályázat nem ter-
jedne ki a Bökönyi László által használt földterületre, akkor a jövő évben is az ő bérleményé-
be kerüljön,s ha kiterjed a művelési költségeket térítse meg az önkormányzat.
Dönthet úgy a testület, hogy nem adja tovább bérbe, akkor a betakarítást követően bérlő tarló 
állapotban visszaadja. Ebben az esetben az önkormányzat saját költségén kitárcsázza, kiszánt-
ja, s tavasszal beveti.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Érdeklődik, hogy szükséges-e pályáztatni az önkormányzati területet bérlemény esetén.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Minden önkormányzati ingatlan esetében szükséges a pályáztatás.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
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Összefoglalva : kötelezettség egyik részről a pályázat kiírása, másik részről a jó gazda gon-
dosságával fel kell szántani a földterületet. Van–e arra lehetőség, hogy a pályázat később ke-
rüljön kiírásra, majd akkor, amikor már látszik a Starmunka pályázati eredménye? Arra van-e 
lehetőség, hogy a jelenlegi bérlő felszántja azt a területet, s amikor már látszik, ki fogja mű-
velni, mezei leltárként kifizetésre kerülne akár az önkormányzat részéről, vagy az újonnan ki-
írt pályázat nyertese részéről – aki akár a jelenlegi bérlő is lehet.
Papp     László     Csaba     képviselő  
A szántást illetően van 1-1,5 hónapunk is. Abban kell döntenünk, hogy bérbeadjuk-e, vagy 
sem. Ha igen, akkor pályáztatnunk szükséges, ha nem, akkor majd szántatnunk.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Laikusként kérdezi, hogy a művelési kötelezettség minden esetben fennáll-e? Megvárhatjuk-e 
a december végét, amikor már birtokában leszünk az elbírálás eredményének. Ha ugyanis 
nyertesek leszünk, akkor nem adjuk bérbe,  ha viszont elutasítják a pályázatunkat, akkor igen.
Bökönyi     László     bérlő  
Vállalná, hogy betakarítás után felszántja a jelenleg általa bérelt, illetve az Egyesület vissza-
adandó 4 hektár területét, s majd ha eldől a pályázat, rendeződik ez a költség is.
Papp     László     képviselő  
Ebben az esetben tudatni szükséges a majdani pályázóval a felmerülő szántási költségeket, 
mely jelenleg 27-28000 Ft+Áfa/ha-onként.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
A földalapú támogatás igénylését nem befolyásolja-e kedvezőtlenül a bérlési jogfolytonosság 
hiánya? Az önkormányzat egyáltalán jogosult-e erre a támogatásra?
Papp     László     Csaba     képviselő  
Az önkormányzatot is megilleti a földalapú támogatás, melynek igénylése tavasszal adandó 
be, s melyhez szükséges a Földhivatali nyilvántartásba vétel. Fontos tudnunk, hogy 30 napon 
belül a Földhivatal felé szükséges bejelentenünk a változást. Be nem jelentett föld nem lehet.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Az NFA-nak tudomása van arról, hogy melyek azok a területek, melyeket vissza szeretnénk 
venni önkormányzati művelésbe, ugyanis a pályázat tervezetében konkrétan, helyrajzi szám 
szerint megjelöltük. Visszajelzés is érkezett elfogadásukról.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Javasolja, hogy új szerződést most ne kössünk, a folyamatosság érdekében a jelenlegi bérlő 
kiszántja az egész területet a plusz 4 ha-ral együtt. Ettől függetlenül az önkormányzat a Föld-
hivatal felé bejelenti saját használatra. A pályázattól függően, ha az önkormányzat fogja mű-
velni a továbbiakban, akkor az önkormányzat fizeti ki a szántás költségét. Ha viszont nem, és 
kiírja haszonbérletre, akkor a nyertes bérlő fogja fizetni. Ha Bökönyi László nyeri meg, akkor 
magának szántott.  Véleménye szerint ez így lenne célszerű.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Kérdezi, hogy elfogadható-e bérlő részéről az ajánlat?
Bökönyi     László     bérlő  
Igennel válaszol.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
2013. február 28-ig, amennyiben az önkormányzat pályázata nem kerül elbírálásra, akkor a 
földbérletre vonatkozó pályázati kiírást feltételesen az önkormányzat kiírja – mely minimum 
30 nap. S ennek a függvényében fogja majd megítélni.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Előbérleti joga van-e a jelenlegi bérlőnek?
Papp     László     Csaba  
Állami, önkormányzati földeknél nincs.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
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Több hozzászólás, kérdés a továbbiakban e témakörben nem hangzott el, így polgármester úr 
a határozati javaslat felolvasása után szavazásra bocsájtotta a kérdést.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül egyhangú döntéssel az aláb-
bi határozatot hozza:

173/2012.(VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 0201/2 helyrajzi 
számon nyílvántartott, "Pedagógusföld" elnevezésű területeket 2012. 
szeptember 01. napjától saját használatra visszavesszi, művelését a 
Startmunka mezőgazdasági mintaprojekt 2013. évre benyújtott pályáza-
tának eredményétől függővé teszi. Amennyiben a pályázat nem kerül 
támogatásra legkésőbb 2013. február 28- ig, az önkormányzat a földte-
rület bérletére vonatkozó pályázati kiirásról gondoskodik. A jelenlegi 
Bérlő a terület kiszántását elvégzi, melynek ellenértékéért a pályázatok 
elbírálását követően a nyertes pályázó, illetve adott esetben az önkor-
mányzat helyt állni tartozik.
Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanyilvántartásban történő átve-
zetés lebonyolítására.
Határidő:  azonnal
Felelős:  dr. Kovács Miklós polgármester

Erdős     Zsolt     képviselő  
Örömmel üdvözli az önkormányzat törekvését, hogy szeretné visszavenni művelésbe szántó-
földjét. Smaragdfa ültetvény telepítésére szeretne javaslatot tenni. Kéri  képviselő-társait, 
hogy az általa kiosztott tájékoztatót szíveskedjenek elolvasni, áttanulmányozni, s véleményü-
ket  a következő testületi ülésen elmondani.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Megosztva ismereteit az újdonságnak számító növényzetről elmondja, hogy Szeged környé-
kén van egy ültetvény. A Gödöllői Egyetem szervezi, nagy felügyelet mellett termesztik, hogy 
az őshonos növényeket ki ne szorítsa. Egyelőre korlátozott területen van. 
Nagyon nagy reményeket táplálnak irányába. Nagyon gyors növésű, nagyon hasznos fa, gyor-
san fejlődik, nagy a fűtőértéke, háromszorosa a fűznek. Négy hónap alatt ember nagyságúra 
megnő.
Erdeiné     Hákli     Ildikó     képviselő  
Érdeklődik, hogy a Bárándért Egyesület fizetett-e bérleti díjat, ugyanis mikor a pedagógusok-
tól azt elvették, olyan indokkal történt, hogy az önkormányzatnak bevétele származik e terüle-
tek bérbeadásából. Viszont azt is hallották, hogy az Egyesület nem fizet.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Neki úgy rémlik,  hogy nekik ingyenes szerződésük van.
Papp     László     Csaba  
Határozottan emlékszik, hogy hozott a testület határozatot e témában. Saját maga indítványoz-
ta annak idején, hogy markánsan válasszuk külön az önkormányzat érdekeit a vállalkozási 
dolgoktól. Olyan határozat született, hogy amennyiért bérli Bökönyi László a területet, ugyan 
annyiért  kerüljön bérbe az Egyesület részére is. A bérleti díjat az Egyesület fizesse be az ön-
kormányzatnak, ne kerüljenek összemosásra a költségek, bevételek, programok szervezése, 
stb. A Képviselő-testület önállóan döntse el, hogy egy programot (pl.május 1-jét) támogat-e, s 
ha igen,  azt milyen mértékben. Megkéri polgármester urat, hogy ennek nézzen utána.
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(Polgármester a kérést továbbította kollégái felé, s kis idő múlva a kiosztott szerződésmásola-
tokból kiderült, hogy van bérleti díj megállapítva az Egyesület részére is, mely teljesítése ezi-
deig minden évben megtörtént.)

3.     napirendi     pont.  
Játszótéri eszközök biztonságával kapcsolatos kérdések megtárgyalása 

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
E témához kiküldésre került egy GKM rendelet, melynek egyetlen pontja nagyon fontos és 
sorsdöntő, mégpedig a 9.§.2.bekezdése, mely felolvasásra kerül. A jelenleg  meglévő kettő
játszóterünknek szabvánnyal kellene rendelkeznie ezen szabályzat értelmében. Ez viszont 
nincs. Ezt a jelenleg meglévő két játszóterünket  - mivel erre is van rendelkezés – 30 napon 
belül meg kell szüntetnünk.
Az óvodai és iskolai játszótérrel nincs baj, csak a társuláson keresztül be kell jelenteni. A hi-
vatallal szomszédos, valamint a Kanyar kocsmával szemben lévő játszótérrel van probléma, 
melyek közül az utóbbit teljesen fel kell számolni, annál is inkább, mert a Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség ki fog jönni helyszíni ellenőrzésre, amennyiben nem kerül bejelentésre.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Annak idején közmunkásokkal csináltattuk a most meglévő játékokat pont azért, hogy ne ke-
rüljenek több millió Ft-ba. Akkor azt a tájékoztatást kaptuk polgármester úrtól, hogy a munka-
védelmi felelősünk bevizsgálja, szabványosítja. Ez mégsem így történt?
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Úgy emlékszik, hogy a közmunkások megkapták az akkor frissen hivatalba lépő jegyzőtől az 
óvodának megvásárolt szabálygyűjtemény másolatát (mely igen szigorú szabályozást tartal-
mazott már akkor is),  hogy ennek megfelelően készítsék el a játékokat. Nyilván ezek a szabá-
lyok már sok tekintetben módosultak, szigorodtak. Baranyai Sándor eleve nem jogosult e fel-
adat elvégésére, mert ilyen bevizsgálást csak egy erre hivatott,  névjegyzékben kijelölt cégek 
végezhetnek.
Az óvódában is több alkalommal lettek nem kevés összegért bevizsgáltatva a kinti játékok, 
ahol megállapítást nyert azok „fényévnyi" távolságra való létük a megfelelősségtől.
Dr.Kovács     Miklós     polgármester  
Meg lehet próbálni a játszótéri játékok felülvizsgálatát, de fölöslegesnek tartja. Ennek követ-
kezménye nyilvánvalóan a felszámolás. Esetleges pillanatnyi megoldásnak tűnhet véleménye 
szerint az 1.§. (2) bekezdésben  rejlő lehetőség, mégpedig, ha magántulajdonban lévő ingat-
lanra átfordítjuk ezeket az eszközöket, melyeket ott senki nem fog ellenőrízni. Gondol itt az 
önkormányzati udvarra.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Felhívja a figyelmet az esetlegesen, bár milyen,itt elszenvedett baleset tulajdonost terhelő fe-
lelősségére.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Vagy másik megoldás, hogy magán célra értékesítjük. Csak itt számolnunk kell az óriási köz-
felháborodásra.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Felháborítónak tartja ezeket a túlzott leszabályozásokat.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Bízik benne, hogy a szeptemberben megjelenő pályázatokat mi is ki tudjuk használni, bár már 
a beadáshoz is szabványokat és engedélyes terveket kérnek.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Akkor most a jelenlegi játszótereinkkel mit lehet csinálni?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
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Fenn áll a lehetőségünk az értékesítésre, vagy bevállaljuk a kockázatát a megtartásuknak és 
bevállaljuk az esetleges bírságot – ha kijön a Fogyasztóvédelem .
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
Az utóbbi időben megerősödött az igény a kisgyermekes anyukák-apukák részéről a játszóte-
rek iránt, ami teljesen jogos. Most vagy bevállaljuk a teljes megszüntetésüket, vagy pedig be-
vállaljuk a balesetveszélyt?
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Valóban nagy az igény, melyet ő, mint intézményvezető erőteljesebben érzékel. Ugyanis meg-
próbáltak ezek a kisgyerekes szülők 5 óra után visszaszivárogni az óvodába, de bármennyire 
is sajnálja őket, mégsem tudta vállalni értük a felelősséget, hiszen ez nevelési időn kívül van.
Sajnálja, hogy településszinten nincs játszóterünk, s Kabára és Sárrétudvariba hordják el a 
gyerekeket. Sok éves tapasztalata  viszont azt  mondatja vele, hogy gondos szülői nevelés 
mellett játszótér nélkül is embert lehet nevelni gyermekeinkből.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Kis mozgásteret hagyva, úgy kellene bejelenteni a Fogyasztóvédelem felé ezt a dolgot, hogy 
van, rendelkezünk játszótérrel. A Vörösmarty és Nagy L. utca sarkán lévőt teljesen felszámol-
juk, az itteni udvaron lévőt beírjuk felszámolás alatt lévőnek. Ezt még egy pár hónapig talán 
tudjuk húzni-halasztani. De azt is felszámoljuk a jogszabálynak megfelelően. S amennyiben 
mód nyílik, pályázat útján megpróbálunk helyette létesíteni.
Erdeiné     Hákli     Ildikó     képviselő  
Vagy próbáljuk meg értékesíteni, s a bejövő összegből vásároljunk egy, esetleg kettő darab 
szabványosítottat?

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Nem javasolja még az értékesítést.

Több hozzászólás, javaslat nem hangzik el, így a  képviselő-testület 6 igen szavazattal, egy-
hangú döntéssel az alábbi határozatot hozza:

174/2012.     (VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő -testülete úgy határozott, 
hogy a játszóterek biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.)GKM rende-
letben foglalt előírásoknak megfelelően a jelenleg meglévő, minőségi 
tanúsítvánnyal nem rendelkező játszótereit felszámolja, s amint lehe-
tőség adódik,pályázati úton a szabványoknak megfelelőek kiépítését 
kezdeményezi.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

4.     napirendi     pont  
Tüdőszűréssel kapcsolatos kérdések megtárgyalása

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tájékoztatásul, kiegészítve az előterjesztést elmondja, hogy  kötelezővé tették számunkra a 
tüdőszűrő megszervezését, azonban az OEP nem biztosította ennek finanszírozását. Sikerült 
felvennünk a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálattal, akik elvállalták településünkön a szű-
rést, napi 50.000.- Ft ellenében. Mivel az igényelt három nap költsége meghaladja az általa 
engedélyezhetőt, ezért is tartja szükségesnek a testület tájékoztatását, illetve hozzájárulását. 
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Valamint ahhoz is szeretné kérni a képviselők hozzájárulását, ha a most három napra meghir-
detett szűrési lehetőség nem lesz elegendő, akkor további napok igénybevételét is megtehesse.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Kabán márciusban volt megszervezve, de tragikus volt a lebonyolítása, mivel kis teherautóra 
kellett felmásznia a lakosságnak.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Mint óvodavezető, már aggódott a szűrés esetleges elmaradásáért. Az óvodai dolgozók foglal-
kozás-egészségügyi vizsgálata miatt kötelező az éves szűrés. Ha más településre kell átmenni, 
az munkaidő kiesést és plusz költséget jelent. 
Erdeiné     Hákli     Ildikó     képviselő:  
Érdeklődik, mennyibe került a szűrés évekkel ezelőtt az önkormányzatnak.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Javasolja a névre szóló értesítés kiküldését pontos részvételi időpont megjelölésével.
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
Sajnos ez nem csak a mi problémánk. A környező települések polgármesterei is felvetették 
már ezt a gondot, mivel a Kenézy Kórház teljesen kivonult ennek a lebonyolításából.
Véleménye szerint nagyon komolyan rá kell szerveznünk. Az értesítőn hívjuk fel a lakosság 
figyelmét, hogy csak a megjelölt napon tudják fogadni. Javasolja, hogy legalább 4 napon ke-
resztül szűrjenek, hiszen a közel 2100 főt lehetetlen három nap alatt megszűrni.
Erdős     Zsolt     képviselő  
Komolyan gondoljuk-e a pontos megjelenést? Az el- és bejárók hogyan tudnak ehhez igazod-
ni?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Mi a lehetőséget biztosítottuk, ezáltal a kötelezettségünknek eleget tettünk. Aki nem hajlandó 
a megjelölt időpontban megjelenni, van lehetősége 2000 Ft ellenében Püspökladányban meg-
szűretni magát. Egyébként a kötelező szűrésen való részvétel miatti távolmaradás igazoltnak 
számít.
Válaszolva Erdeiné képviselő kérdésére, alkalmanként a szűrés az önkormányzatnak 40000 
forintjába került.

Több hozzászólás nincs, ezért határozat meghozatalára kéri a jelenlévőket polgármester úr.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozza:

175/2012.     (VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, 
hogy a megyei tisztifőorvos által 2012. június 28. napján hozott határo-
zatnak való megfelelés, a 30 éven felüli lakosság részére a kötelező tü-
dőszűrés biztosítása érdekében a Máltai Szeretetszolgálat segítségét 
igénybe veszi, s a napi ötvenezer forintos díjat saját költségére maxi-
mum négy nap erejéig vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert maximum négy napra vonatkozó szerző-
dés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

5.     Különfélék  

A. /  Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
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Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez a volt LEADER csoport, mely teljesen újjá alakult, teljesen 
új tagsággal, intézményrendszerrel, dolgozókkal. Önkormányzatunk is tagja ennek a csoport-
nak.
Kérésük az, hogy egy egyszeri, 125.000.- Ft-os támogatást nyújtson részükre az önkormány-
zat  oporetív likviditási problémáik kezelésére.
Papp     Csaba     képviselő  
Minden települést megkerestek ezzel a kéréssel?
Erdős     Zsolt     képviselő  
Mi a LEADER-nek a lényege? Kötelező-e ebben részt vennünk? Milyen hátrányokkal jár, ha 
esetleg elutasítjuk?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Pályázatokat írnak, kezelnek, és bírálnak. Jelenleg az MVH-s pályázatok zöme, ami a területi 
kistérségre jut, azt ők koordinálják és kezelik. A Bihar-Sárrét területén az MVH által kiírt pá-
lyázatokat teljesen ők működtetik. Saját pályázatokat is írnak ki; így júniusban már volt egy 
mikrovállalkozásoknak kiírt, augusztusban egy turisztikai, és szeptemberben pedig lesz egy 
másik, melyben játszóterekre is lesz várhatóan kiírás. Nem kötelező benne résztvenni, viszont 
az előző testület a tagság mellett döntött. Éves tagsági díj 20.000.- forint.
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
A pályázati lehetőségek, s a konferenciákra szóló meghívó minden képviselőnek és a vállalko-
zói szférának is továbbküldésre került a hivatal által. Településünkön is volt már ilyen szer-
vezve a mikrovállalkozóknak. A későbbiek folyamán is tervezve van  hasonló rendezvény 
szervezése Bárándra is. A régi Leader csoport teljesen átalakult, egyedül Koroknai Béla a régi 
tag.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Annak reményében támogatja, hogy az önkormányzat az európai uniós pénzekből esetleg ál-
taluk profitálhat.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Több hozzászólás és vélemény nem hangzik el, így szavazást rendel el. 
A testület  5 igen szavazattal és egy tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot.

         176/2012.(VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint a Bihar- Sárrét 
Vidékfejlesztési Egyesület (4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25.) tagja, 
az Egyesület részére a 2012. évi biztonságos működéséhez támogatás 
jogcímen egyszeri 125.000,-Ft, azaz százhuszonötezer forint összegű, 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás kifizetésére az egyesület Főnix Takarékszövetkezetnél veze-
tett  61400117-13336303 számú számlájára átutalással kerül sor.
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás folyósítá-
sára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

B. Református egyház támogatása

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Szeretné megköszönni  Ulveczki Lajosné alpolgármester asszonynak az augusztus 19.-én a 
Református Egyház 400 éves fennállása alkalmából szervezett ünnepségen való aktív részvé-
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telét, úgy a szervezető munkában, mint a kivitelezésben egyaránt. Igen színvonalas ünnepsé-
gen vehettünk részt. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, melyen az ital felajánlásból lett 
rendezve, az ételek az önkormányzat konyháján készültek. Az utóbbi értéke 187 ezer forint 60 
%-os rezsivel számolva.
Kérésként merült fel, hogy az önkormányzat esetleg nem tudná –e támogatni a rendezvényt a 
számla egy részének  kifizetésével?
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Elvi problémáinak ad hangot e kéréssel szemben, mikor elmondja, hogy ilyen esetekben előre 
kellene benyújtani azt – mint ahogyan más civil szervezetek is megteszik. Ezt a helyzetet így 
egy kicsit furcsának tartja, hiszen a szervezéskor előre kell tisztában lenni a lehetőségekkel, 
költségekkel, a rendelkezésre álló keretekkel.
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
A szeretetvendégségen nem csak egyházi személyek, hanem a faluból is nagyon sok ember 
volt vendégül látva. Nem lesz probléma, ha nem támogatja a testület, az egyház ki fogja tudja 
fizetni a számlát.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Ez nem egy évente visszatérő rendezvény, attól nagyobb horderejű. Ezért is gondolja támogat-
ni, mégpedig a rezsiköltség elengedését javasolja, hasonlóképpen  az iskolai, óvodai alapítvá-
nyi jótékonysági rendezvényekhez hasonlóan.
Erdeiné     Hákli     Ildikó     képviselő  
Nem akar rosszindulatú lenni. Ebben a gazdasági helyzetben –mint intézményvezető- az isko-
lában igyekszik mindent szűkösen kigazdálkodni, megoldani, hogy ne kelljen kérni dologi ki-
adásokra. Ha csak a pénz oldaláról nézzük a dolgokat, nem összeegyeztethető.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Bár igazat ad igazgató asszonynak, hisz lehetne fiskális szemlélettel is döntenünk ezekben a 
dolgokban mindaddig, míg ilyen nehéz helyzetben van az önkormányzat. Nagyon nehéz eze-
ket a dolgokat csak pénzügyi szemlélettel kezelni. 
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Javasolja a rezsi nélküli kiszámlázást, és ennyivel támogattuk a rendezvényt.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Ilyen formában tudja támogatni.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
További kérdés, hozzászólás nem hangzik el, így szavazást rendel el.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

177/2012.(VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete a Református 
Egyház templomának 400 éves évfordulója alkalmából megrendezett 
ünnepséget azáltal támogatja, hogy az egyház részére a számla össze-
gét terhelő rezsiköltség összegének megfizetését elengedi.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő :  azonnal
Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester        

     C/ ÁBC áruház és a Takarékszövetkezet előtti járdaszakasz felújítása

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tájékoztatja a testületet Fülöp Jánosné, az ÁBC áruház vezetőjének megkereséséről, aki kö-
zösen a Takarékszövetkezettel, az előttük lévő rész felújításáról, térkövezéséről számolt be. 
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Érdeklődött, hogy az önkormányzat nem tudna-e bekapcsolódni ebbe a felújításba, konkrétan 
ezen járdaszakasz felújításába.
Számításai szerint, ha erre, a kb. 45 m2-nyi területre egy vékony aszfalt réteget húznánk, az 
kb. 300.000.- Ft-ba kerülne – ami véleménye szerint nagyon sok.
Az üzletvezető további elgondolása még, hogy a most folyó ároktakarítást követően, áteresze-
ket vásárolnának, s azt lefedve, parkolókat alakítanának ki - így kiküszöbölhető lenne a térkö-
vezett rész gépjárművel történő igénybevétele, idő előtti tönkretétele.
Kéri a jelenlévők véleményét, javaslatait.
Papp     Csaba     képviselő  
Lakossági igény is lenne, szép is lenne, ésszerű is lenne, ha a térkövezés tovább folytatódna a 
járdaszakasz területén is. Ez viszont 4-500.000.- Ft-ba kerülne.
Egy hagyományos járda betonozása közmunkásokkal: 45 m2 10 cm vastagsággal kb 5 m3. 
Tranzit betonnal 100.000 Ft. Nem kerül kevesebbe az itt kevert beton sem. 
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
A szennyvízvezetés mennyire befolyásolja ezt a munkálatot?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Javasolja a téma elnapolását a következő testületi ülésre. Addig pontos kalkulációt készít ha-
gyományos és tranzit betonnal számolva, valamint átnézi  a csatornázási tervek e részt érintő 
szakaszát.

A jelenlévők egyetértenek a napirend elnapolásával, a döntésről határozat nem születik.

D/ Báránd Község RNÖ kérelme a régi Művelődési Ház igénybevételére

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tájékoztatja a képviselőket, hogy a RNÖ szeptember 8-án egy író-olvasó találkozóval egybe-
kötött roma-bált szervez, melyet a tavalyihoz hasonlóan, a régi Művelődési Házban szeretné-
nek lebonyolítani. Fontosnak tartja ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy a rendezvény költsé-
geit a feladat alapú támogatásra elnyert pályázati pénzből finanszírozzák.
Mivel ezen épület használatára -  korábbi testületi határozat értelmében –  külön engedélyt 
szükséges kérni, ezért fordultak a Képviselő-testülethez.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Véleménye szerint az az épület érintésvédelmi szempontból alkalmatlan ilyen rendezvény 
megtartására.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tavaly is itt volt megtartva, minden felelősséget vállaltak, minden szükséges szakhatóság hoz-
zájárult.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Javasolja, hogy biztosítsuk számukra a Piaccsarnokot, de lehetőségük van a Művelődési Ház 
használatára is, amennyiben ellenőrzésük után megfelelőnek tartják azt. Részünkről ott is 
megtarthatják.
Dr.Kovács     Miklós     polgármester  
Mivel több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, szavazásra kéri a testületet.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi hatá-
rozatot hozza:

178/2012.(VIII.31.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetisé-
gi Önkormányzat szóbeli kérelmét -  mely a Művelődési Házban roma 
bál megtartására vonatkozik -  megtárgyalta, s a térítés ellenében törté-
nő igénybevételéhez hozzájárul  a törvényi, illetőleg kormányrendelet-
ben szabályozottak betartása mellett.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
Nyékiné Katona Hedvig a Balassa Iván Művelődési Ház 
       és Könyvtár igazgatója

Különfélék
Képviselői kérdések
1/
Papp     László     Csaba     képviselő  
Érdeklődik, hogy SAFKE-ügyben milyen változás van, és Dr. Ács Ferenc jogtanácsos képvi-
seli-e az önkormányzatot?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Jelen pillanatban felfüggesztés alatt áll a per. A hat hónap novemberben fog lejárni. Bent van 
egy 2. kifizetési kérelmük, várhatóan a jövő héten meg is kapják a pénzt. Azt az ígéretet kap-
ta, hogy befejezésre fog kerülni az épület. Ez a mi érdekünk is. Ha befejezik, el tudnak 
számolni. Megvárjuk az október végét, s ha nem történne meg az elszámolás és a kivitelezés, 
folytatjuk tovább a pert. Meg látjuk, annak is milyen kimenetele lesz.
Az önkormányzatot nem Dr. Ács Ferenc képviseli.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Betakarítás idején visszatérő problémaként jelentkezik, hogy megjelennek a határban azok a 
kukorica betakarítók, akiknek egy talpalatnyi területük sincs. Zsákszámra hordják a földekről 
a kukoricát, melynek most az ára  hétezer forint. Kell a termény a „szociális kacsáknak, de 
szívesen felvásárolják az orgazdák is. Javasolja ezt a dolgot belevenni a közösség ellenes ma-
gatartásba. Valamiféle kontroll lenne szükséges a kukoricatolvajok megfékezésére. Gondol itt 
esetlegesen a tulajdonos írásos engedélyére, vagy elsősorban a polgárőrök jelenlétére. Tavaly 
nagyon sokat segítettek egy-egy bűnbanda tettenérésén. Sajnos a rendőrségre nem igen szá-
míthatunk.
Másik problémaként ismételten felveti a Török Imréék féle malactartást, melynek  bűze  elvi-
selhetetlen már nem csak a közvetlen szomszédok számára is. Hasonlóképpen nincs változás a 
Deli Imréék kutyatartásában. Mindkét esetet úgy ítéli meg, hogy döbbenet, és túl megy az em-
berség határán. Épp ezért kéri, hogy a szeptemberben hivatalába lépő jegyző próbáljon erre 
megoldást találni.
Harmadikként, érdeklődik a szennyvízprojekt jelenlegi állásáról.
Dr.     Csabai     Zsolt     mb.     jegyző  
Válaszként elmondja, hogy tegnap járt le a jogorvoslati határidő. Nincs tudomása arról, hogy 
megtámadták volna. A hálózatnál nem lett meg a már nagyon várt eredményhirdetés. Ki lett 
küldve egy hiánypótlás. Várhatóan szeptember közepéig megtörténik, és ha nem lenne jogor-
voslat, akkor szeptember végén megtörténne a jogerős eredményhirdetés.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Kiegészítve a választ, a telep vonatkozásában nagyon rövid időn belül szerződéskötésre fog 
sor kerülni. Jövő héten kedden  jönnek a hitelszerződéssel kapcsolatosan a Kereskedelmi 
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Bankból a szerződési feltételek tisztázására. Ezt követően tudjuk igazolni az önerő meglétét a 
pályázathoz. Remélhetőleg rövid időn belül megkötésre kerül a szerződés a telep vonatkozá-
sában, mely után a munkálatok el fognak kezdődni.
Papp     László     Csaba     képviselő  
Utolsó kérdésként veti fel, hogy a Bárándért Egyesület által felszecskázott tüzelőanyag kié 
lesz?  Lehet-e erről tudni valamit?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Tudomása szerint a felszecskázott fűz fele az Egyesületé, másik felét felajánlották az Önkor-
mányzatnak, hogy szociális támogatásként a tél folyamán ossza szét a rászorulóknak. A dará-
lásba besegítenek majd a közmunkásaink.
Elmondja továbbá, hogy a tésztaüzem területén is történt fakivágás. Az ott nyert kb 5 q tüzifa 
szintén kiosztásra kerül majd  a rászorulók részére.
További tájékoztatásként elmondja, hogy felszecskázott zöldhulladékot szállítunk a Bihari 
Hulladéklerakónak is, hogy egy-egy fuvarral (melynek szállítási költsége közel 30 ezer forint-
ba kerül) minél több mennyiség kerüljön be, minél előbb tudjuk teljesíteni az ezévi 23 tonnás 
kötelezettségünket.
Erdős     Zsolt     képviselő  
Egyrészt tájékoztatja a képviselőket a Bárándi újság törtében az első „tyúkszemre történő lé-
péséről”, ugyanis Kovács László vállalkozó sérelmesnek tartotta a róla is szóló cikket. Perrel 
fenyegetőzik (becsületsértésre, üzleti lehetőségeinek korlátozására, személyi jogainak megsér-
tésére hivatkozva, stb.), amennyiben  egy soron kívüli szórólapon nem teszünk helyreigazí-
tást.
Másrészt szeretné átbeszélni és kikérni mindazon képviselőtársak véleményét, akik nem vet-
tek részt azon képviselő-testületi határozat meghozatalában, mely az adótartozók listájának 
bárándi újságban történő megjelentetése mellett döntött. A volt testület, mely a határozatot 
hozta, egyhangúan határozott e döntés szükségességéről. A lista a  következő számban jelenne 
meg. El fogjuk-e érni a várt eredményt, vagy csak haragosokat fogunk ezzel szerezni magunk-
nak?  Kérdezi a képviselők véleményét.
Kiss     Gyuláné      képviselő  
Jónak tartja, nincs aggodalma az adóslista megjelentetését illetően. Miért ne lehetne alkalmaz-
ni ezt a szankciót azoknál, akik még fizetési szándékot, hajlandóságot sem mutatnak. Igazsá-
gosnak tartja a becsületes emberekkel szemben, semmi kifogást nem talál a megjelentetésben.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Elmondja, hogy a  gépjármű adófizetési hajlandóság jelenleg 35 %-os, mely szerinte is indo-
kolja a szankcionálást. Ezek lejárt adótartozások, sok esetben több éve felhalmozottak. A 
kommunális és iparűzési adónál a 10.000.- Ft-ot meghaladó, a gépjármű adónál az 50.000.- 
Ft-ot meghaladóak. 
Papp     László     Csaba     képviselő  
Alapvetően egyetért ezzel a szándékkal – hiszen az APEH honlapon is fent vannak az adósok. 
Az lenne a kérése, hogy akinek átmeneti fizetési problémái vannak, de alapvetően meg van a 
fizetési hajlandósága, azok ne kerüljenek bele.
Biztos abban is, hogy haragosokat  fogunk szerezni.
Kiss     Gyuláné     képviselő  
Nem sértünk-e ezzel adatvédelmi törtvényt?
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít a helyben szokásos módon a helyi adók 
vonatkozásában a közzétételre. A helyben szokásos mód esetünkben az újság és az internet. 
Személyes adatokat nem közölhetünk, csak nevet és címet. Ezen szankcióra egyébként vala-
mennyi adótartozó figyelme fel lett híva. Valamennyi adótartozó részére értesítés lett kiküldve 
a tartozás nagyságáról, tájékoztatás a kiegyenlítés lehetőségéről, illetve átütemezéséről.
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Erről van egy testületi határozatunk is.
Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
Kovács László panaszossal kapcsolatosan az a véleménye, hogy minden magyarázkodás és 
bocsánatkérés nélkül, a levelét –választként- teljes terjedelemben meg kellene jelentetni a kö-
vetkező újságunkban. Majd a lakosok véleményt formálnának.
Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
Nem javasolja a teljes levél megjelentetését. Véleménye szerint jobb a békesség, nincs szük-
ségünk pereskedésre.
Sem bocsánatot, sem elnézést nem kérünk, csak egy helyreigazítást közlünk, miszerint rossz 
szóhasználattal fejezte ki a cikk írója az épület tájidegen jellegét.

Több hozzászólás, kérdés nem hangzik el, polgármester úr megköszöni a részvételt, az ülést 
bezárja.

K.m.f.

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

                      Kiss Gyuláné
          jkv. hitelesítő
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