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Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő- testület 5 fővel határozatképes. 
Napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  egyéb  módosítási 
javaslata?  A  képviselőknek  más  módosító  javaslatuk  nem volt  így  az  ülés  napirendjét  a 
testület az alábbiak szerint fogadta el 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

238/2012(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról 
szóló  rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint  Kiss 
Gyuláné képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

239/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Kiss  Gyuláné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nagyon sok információt tegnap kaptak meg, illetve az este folyamán három napirendi pont 
lett  kiküldve.  Javasolja,  kezdjék  a  legterjedelmesebbel,  ami  az  iskola  átadás  átvételéhez 
kapcsolódik. Az előterjesztésben minden jogszabályi hivatkozásra, illetve az elkövetkezendő 
időszakban bekövetkező változásra próbáltuk felhívni a figyelmet.  December 15.-ig le kell 
bonyolítani ezt az átadás átvételt. A holnapi nap az aláírt megállapodásokat át kell vinni a 
tankerület vezetőjéhez. Az átadás átvétel kapcsán négy döntést kell meghozni. Egyrészt az 
átadás átvételi jegyzőkönyv aláírásra való felhatalmazást, amit az előterjesztés is tartalmazott. 



Mai napig nem tisztázott milyen formában kellene az együttműködési megállapodást aláírni. 
A  négy  település  úgy  határozott,  hogy  a  vagyon  vonatkozásában  a  fenntartó  település 
polgármestere fogja az együttműködési megállapodásokat aláírni, a személyi anyagok illetve 
az  iskolához  kapcsolódó  személyi  dolgoknak,  ahogy  láttátok  a  határozati  javaslatban  az 
együttműködési megállapodásnak a különböző mellékletei  vonatkozásában pedig a társulás 
elnöke  fog  nyilatkozni.  Vannak  ezzel  kapcsolatban  fenntartások.  Az  egyik  része  az  egy 
felhatalmazás  lenne  a  két  polgármesternek,  hogy  a  megállapodásokat  ilyen  formában 
aláírhassuk. A vagyon vonatkozásában, ami minket érint, jelen pillanatban az, hogy az iskola 
épületét  ingyenes  vagyonkezelésbe  kell  adni  az  államnak,  ami  azt  jelenti,  hogy  teljes 
mértékben a Kossuth utca 53-55. szám alatti ingatlan át fog kerülni állami fenntartásba. Egy 
záradékot  írtunk  hozzá,  ami  a  8-as  melléklethez  kapcsolódik  ez  a  konyhával  kapcsolatos 
kitétel.  A  konyhát  semmilyen  formában  nem  kívánjuk  átadni.  A  gyermekétkeztetést  és 
szociális  étkeztetést  biztosítanunk kell  a jövőben is, ahhoz pedig a feladat  ellátási  hely az 
ingatlanon  belül  található.  A  záradékban  jelezni  fogjuk,  hogy  ezt  az  intézményegységet 
semmilyen formában nem kívánjuk átadni, marad önkormányzati fenntartásban. 

Jelen  pillanatban  az  általános  művelődési  központban  a  négy  település  iskolái  illetőleg 
Kabának a művelődési  háza található.  Így tevődik össze az általános  művelődési  központ 
illetőleg  maga  a  közoktatási  társulás.  Kabának,  tekintettel  arra,  hogy  a  működtetést 
továbbiakban is vállalni fogják az iskola vonatkozásában a Művelődési Központot szeretnék 
kivenni  ebből  a  társulásból.  Az  alapító  okirata  a  Művelődési  Központnak,  az  összes 
közoktatási társulás alapító okiratában szereplő, művelődési házra vonatkozó részt átültették 
egy külön alapító okiratba és Kaba a későbbiekben önállóan fogja működtetni.  Ez lenne a 
második döntés.

A jogszabály előírja, hogy december 15.-ig módosítani szükséges a társulási megállapodást. 
Olyan formában szeretnék módosítani, hogy maga a társulás december 31-el, mint közoktatási 
feladatokat  ellátó  társulás  megszűnik.  A  törvény  lehetőséget  ad,  hogy  június  30-ig  az 
átalakításokra  tekintettel  fennmaradásra  kerüljön,  ezért  egy koordinációs  feladatokat  ellátó 
társulásról határozott tegnap a négy település, ami azt jelenti, hogy bármilyen nyilatkozat tétel 
vonatkozásában, ha június 30-ig mivel a társulás olvad be az intézményfenntartó központba 
bármilyen  nyilatkozattételre  van  szükség,  ez  a  társulás  a  későbbiekben  is  működhet. 
Költségvetési  forrást  nem  igényel.  Eddig  határozatlan  időre  volt  megállapítva  ezt  2012. 
december 31.-el a közoktatási feladatok átkerülésével gyakorlatilag okafogyottá válik maga a 
társulás ilyen formában megszűnik, ügyvivő társulásként működik tovább június 30-ig. 

A negyedik döntés a pedagógusok 2012. december havi illetmény kifizetéséhez kapcsolódik. 
A decemberi bért meg kell előlegezni az önkormányzatnak és majd 2013 márciusában a MÁK 
fogja visszapótolni ezt az összeget. Most az önkormányzatoknak meg kell előlegeznie. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A december havi rezsiköltségeket ki fogja kifizetni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Valószínű még a társulás. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Báránd vonatkozásában körülbelül 2 millió Ft összeget jelent a december havi illetmény. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Körülbelül ennyit kellene megelőlegezni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Attól tart, a bérekkel és rezsiköltséggel kapcsolatosan hogy a társulásban résztvevők külön- 
külön fizessék ki. 



Dr. Kiss Gyula jegyző
December 31-ig megvan a társulás, addig nem tudja azt mondani. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
De januárban jön a számla. Nem lesz pénzünk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Márciusban  vissza  fogod  kapni.  Addig  nem  lesz  elszámolás.  Azért  is  működik  tovább 
koordinációs társulásként, el kell számolni. Február 15.-ig tényleges leltárt meg kell csinálni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Akkor is hitelezni kell valakinek. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Akkor is kellene, ha a társulás tovább működne. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A rezsiköltséggel van gondja, ha Kaba nem hitelezi meg akkor, hogy fogjuk kifizetni? Hitelt 
nem vehetünk fel. 5 milliós tétel, nincs normatíva hozzá. Lehet, hogy érdemes lenne már most 
Kabával leülni, egyeztetni, hogy lássuk van-e lehetősége Kabának, hogy ezt előfinanszírozza, 
ha nincs, akkor most kell elkülöníteni, jobb esetben, márciusban vissza tudjuk pótolni ezt a 
pénzt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Amíg nincs költségvetés, addig nem tudsz tervezni sem. 
Január 1-től az állam feladata.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A pedagógusokét finanszírozza az állam a decemberit, akit beviszünk azt az önkormányzat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem kell vele foglalkoznunk, a decemberi béreket a központ fogja januárban már kifizetni.
Az egyik az alapító  okirat,  a másik a társulási  megállapodás módosításával  kapcsolatos, a 
harmadik döntés a két polgármester felhatalmazása az együttműködés aláírására.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ki lesz az aláíró neki?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mindent Bartháné Balogh Anna ír alá. 30 napon belül mindent át kell írni a tankerületre. 

Az  első  döntés  a  művelődési  ház  kiválásával  kapcsolatos  döntés,  a  Képviselő  testület 
hozzájárul-e a kiváláshoz, illetve az új intézmény megalapításához?
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

240/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:

A második  döntés  a  társulási  megállapodás  módosítása,  ami  annyit  jelent,  hogy ügyvivő 
társulássá alakul át december 31.-ei hatállyal. El kell számolni a társulásba bevitt vagyonnal, 
vagyonleltár készül, az unió projekttel is el kell számolni a társulásnak az önkormányzatok 
felé, ez megtörtént. Bekerül a társulási megállapodásnak a módosításába mellékletként. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

241/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:

A harmadik döntés felhatalmazás az átadás aláírására,  részben Szegi Emma, mint társulási 
elnök, a vagyonnal kapcsolatosan az én részemre. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

242/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:



2. napirendi pont

Dr. Kovács Miklós polgármester
A második napirendi pont a konszolidációhoz kapcsolódik. Múlthéten volt egy tájékoztató 
fórum  Debrecenben,  ahol  nagyvonalakban  felvázolták  az  elmúlt  egy  hét  eseményeit.  A 
jogszabály  egyik  kritériuma  az,  hogy  azok  vehetnek  részt  a  konszolidációban,  akik  ezt 
igénylik, nem kötelező a részvétel. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzatoknak döntést kell 
arról  hozni,  hogy  kívánnak-e  ebben  részt  venni  vagy  sem.  Meg  kell  erősíteni,  hogy 
adósságrendezési  eljárás  alatt  az  önkormányzatok  nem  állnak.  Felsorolásra  került  mely 
hiteleket milyen formában vesz át az állam 5000 fő alatti települések vonatkozásában. A mi 
145 millió Ft. hitelállományunkat teljes mértékben átvállalja. Vizsgálhatja a kormány, hogy 
az  adósságállomány  milyen  célból  és  mikre  lett  fordítva  és  adott  esetben  a  100  %-os 
konszolidációs mérték csökkenthető, de ez a csökkentés nem haladhatja meg a hitelállomány 
40%-át. A térségünkben 3 település van, amit vizsgálni fognak, hogy miért akkora az adósság 
állománya,  köztük  van  Báránd  is.  Amennyiben  szállítói  finanszírozása  van  az 
önkormányzatoknak abban az esetben a decemberi normatívából minden egyes olyan forrást, 
ami a hiteltörlesztésre,  a hitelkiváltására,  kamatkövetelés teljesítésére fordítandó lett  volna 
abból, és az alapellátások biztosításán túli összeg abból gyakorlatilag az önkormányzatnak a 
szállítói finanszírozásait ki kell nullázni. Alapvető elvárt követelmény, hogy a konszolidációt 
követően  december  31.-én  az  önkormányzat  0  Ft-tal  rendelkezzen.  December  28.-ai 
határnappal fog megtörténni a konszolidáció. Kiutalják a teljes összeget az önkormányzatok 
felé, és majd mi fogunk a bank felé törleszteni. A takarékszövetkezet a mi vonatkozásunkban 
már készül, lesz egy adatszolgáltatás, amelyet 17.-ig továbbítani kell az államkincstár felé. 
A konszolidáció csak a fennálló tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, járulék és egyéb 
díjjárulékokra  terjed  ki,  ami  kölcsönből,  hitelből,  kötvényből,  ill.  váltóból  keletkezett.  A 
burkolt adósság keletkeztető ügylet, mint pl. az kezesség az nem tartozik bele. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A társulás felé az adósságunk? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem tartozik bele. A társulás felé fennálló tartozásunkat lehet, hogy a társulásnak kellene 
benyújtania úgymond ÖNHIKI igényként. Jelenleg a hitelintézetek felé való tartozást ismeri 
el jelen pillanatban a kormány.
Van egy határozati javaslat, amely a vissza nem térintendő támogatás igénybevételét jelenti, 
egy kijelentést arról, hogy nem állunk adósságrendezés alatt. Egy jogszabályi felhatalmazás, 
hogy gyakorlatilag a ptk alapján a fennálló kötelezettségeket az állam is átvállalhatja, az állam 
helyettünk  a  hitelintézet  felé  teljesíthet.  Egy  felhatalmazást  arra,  hogy  az  adósságelemek 
vonatkozásában  a  polgármester  nyilatkozhasson,  az  adatokat  az  államkincstár  és  a 
hitelintézetek  felé  továbbíthassa,  valamint  a  konszolidációs  megállapodást  az  állammal 
megköthesse. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

243/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:



3. napirendi pont

Dr. Kovács Miklós polgármester
A harmadik napirendi pont a tűzifa rendelet, átadja a szót jegyző úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy 3 048 000 Ft. vissza nem térintendő támogatás érkezett a Belügyminisztérium 
részéről, amit tűzifa vásárlására fordíthatunk, önrész vállalása mellett, ami 2000 Ft/m3 + áfa, 
ez 508 000 Ft, és így 200 m3 tűzifát kaptunk. A szétosztásához kell egy rendelet, ez alapján 
kerül szétosztásra a tűzifa támogatás. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A kérelmet december 31-ig lehet benyújtani, mi van akkor, ha valakinek januárban jut eszébe 
vagy januárban kéri, mert pl. kikapcsolják a gázt? Javasolja, tartalékoljanak januárra is tűzifát. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem látja akadályát, akár két ütemben is megcsinálni, 100 m3 első körben és 100 m3 második 
körben.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szerinte nem felezni kellene, valamennyit csak tartalékolni, de a többségét kiosztani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Február 15-ig fel kell használni a teljes mennyiséget, december 31-ig adják be a kérelmeket. 
200  m3  fa  nagy  mennyiség,  körülbelül  10-12  fuvarnyi  fát  jelent.  Ahogy  érkezik  a  fa, 
folyamatosan hordják ki majd. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A  december  31-ei  határidő  mellett  legyen  lehetőség,  hogy  rendkívülibe  még  pluszba 
kérhetnek emberek. Magunknak adjunk egy olyan lehetőséget, hogy a maradék fával tudjunk 
segíteni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
December 31-ig nagyon sok kérelem fog beérkezni. Képezünk majd tartalékot, február 15-ig 
átmeneti segélyben még tud kiosztani a Képviselő-testület fát.  
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Azt, hogy fogjuk eldönteni, hogy ki mennyit kap? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Túl sok dolgot nem lehet vizsgálni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Van lehetőség arra, hogy környezettanulmányt kérjünk. Ne legyen igazságtalan.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Egyszerűbb paraméterben kell gondolkodni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Valós, reális adatokat szolgáltassanak a lakosok.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jogosultsági feltételeket kell nézni, nem jövedelem határokat. Aki az egyik csoportba bekerül 
már jogosult lesz. Azonos mennyiséget kell megpróbálni adni mindenkinek. 
Kiss Gyuláné képviselő
Jogosultsági feltételek közül hány feltételnek kell megfelelni? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egy feltétel is elég.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A jelenlegi tervezet szerint. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A megrendeléshez muszáj egy rendelet, a későbbiekben lehet módosítani a feltételeit. 



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Szállítással kapcsolatban történt-e valamiféle egyeztetés? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Adó tartozókat próbáljuk meg bevonni, majd meglátjuk mennyire fog ez sikerülni, mert nem 
biztos, hogy alkalmas eszközökkel rendelkeznek a fa szállítására.
Kér  a  testület  felhatalmazását  arra  vonatkozóan,  hogy  a  megrendeléssel  és  szállítással 
kapcsolatos dolgokat jegyző úrral intézzék. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

244/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:

Rendelet (tűzifa) 20/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi rendelet:

+1 határozat (jelzőrendszer) 245/2012.(XII. 11.) számú Képviselő- testületi határozat:


