
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012. január 16-án 730 órakor megtartott rendkívüli ülésének 

J e g y z ő k ö n y v e

13/2012.(I.16.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről

14/2012.(I.16.)KT. Határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő választásáról

15/2012.(I.16.)KT. Határozat: Döntés a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési 
Egyesület Helyi Közösség 
regisztrációjában való részvételről



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012.01.16-i rendkívüli üléséről készült

Jelen vannak:
Ulveczki Lajosné             (alpolgármester)

                                                Baranyai Árpád                     (képviselő)
                                                Erdős Zsolt                            (képviselő)
                                                Makra Gergő                         (képviselő)
                                                Makra Sándorné                    (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)
Pálfi Rita (jgykv.vezető)

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A Testület 
5  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  az alábbiak  szerint  határozta  meg  ülésének 
napirendjét:

13/2012.(I.16.) KT. Határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:                      
1)  Döntés  a  Bihar  -  Sárrét  Vidékfejlesztési  Egyesület  Helyi 

Közösség regisztrációjában való részvételről
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

2) K ü l ö n f é l é k

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
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 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

                      14/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Erdős 
Zsolt képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Kovács Miklós jegyző
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1. Napirendi pont
Döntés a Bihar - Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Közösség regisztrációjában való 
részvételről

  
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Átadta a szót Dr. Kovács Miklós jegyző úrnak.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Elmondta,  hogy  a  településen  korábban  is  volt  LEADER  csoport,  ami  2010.  év  végén 
felbomlott.  Újraalapítás céljából  jött  létre  a Bihar - Sárrét  Vidékfejlesztési  Egyesület,  ami 
szeretné összefogni a Sárréti és Bihari térség településeit.  Várhatóan, egy milliárd Ft kerül 
elhelyezésre ebbe az alapba, amiből a térség gazdálkodhat. A támogatás felhasználása helyhez 
kötött lesz, elsősorban a kis települések fejlődését, kultúrájának elősegítését támogatják. Az 
egyesületi tagságnak egy kritériuma van, 4.000 Ft/hó tagdíj megfizetése.
Szükséges  egy  állandó  képviselő  kijelölése,  javasolja  Erdős  Zsolt  képviselő  urat  a 
képviseletre.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Elmondta, hogy egy pár alkalommal képviselte a Testületet a korábbi csoportnál. Véleménye 
szerint, Erdős Zsolt képviselő úr megfelelő személy a képviseletre.
Erdős Zsolt képviselő:
Nem szívesen vállalja, egyéb tevékenységei miatt.
Makra Gergő képviselő:
Javasolja, hogy polgármester úr képviselje a Testületet, akadályoztatása esetén eseti jelleggel 
a Testületből választott képviselő helyettesíti. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

15/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja,  hogy  Báránd  Község  Önkormányzata 
csatlakozni  kíván  a  Bihar  -  Sárrét  Vidékfejlesztés 
Egyesülethez.  Az  önkormányzatot  az  Egyesületben  Kiss 
Sándor (polgármester) 4161 Báránd, Vasút utca 5. szám alatti 
lakos képviseli. Az önkormányzat a 4.000,- (azaz Négyezer) 
Ft/hó egyesületi tagdíj megfizetését vállalja és a fedezetet az 
önkormányzat  tárgyévre  vonatkozó  költségvetésében 
biztosítja.
Felhatalmazza  Kiss  Sándor  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos
Felelős:     Kiss Sándor polgármester
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Különfélék:
a) Ulveczki Lajosné alpolgármester asszony felvetése

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretné kérni, ha olyan esemény történik két Testületi ülés között, amely fontos a képviselők 
tájékoztassák egymást az esetleges kellemetlen helyzet elkerülése végett. Polgármester úrnak 
is  kötelessége,  hogy  a  két  ülés  közötti  időszakban  beszámoljon  a  tevékenységéről,  ez  a 
képviselőkre is vonatkozik.

Ulveczki Lajosné alpolgármester asszony a Testület tagjainak megköszönte a részvételt,  az 
ülést bezárta. 

K.m.f

Ulveczki Lajosné Dr. Kovács Miklós
alpolgármester jegyző

Erdős Zsolt
képviselő

 (jgykv. hitelesítő)
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