
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012. január 19-én 1500 órakor megtartott ülésének 

J e g y z ő k ö n y v e

16/2012.(I.19.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről

17/2012.(I.19.)KT. Határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő választásáról

18/2012.(I.19.)KT. Határozat: Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. 
évben alkalmazandó közszolgáltatási 
díjairól

19/2012.(I.19.)KT. Határozat: Éves munkaterv elfogadásáról

20/2012.(I.19.)KT. Határozat: „LHH  kistérségek  projektjei”  című 
Támop-5.1.1-11/1/B  azonosító  számú 
pályázat jóváhagyásáról

21/2012.(I.19.)KT. Határozat: Elővásárlási jogról való lemondásról

22/2012.(I.19.)KT. Határozat: DEKOM vételi  szándékáról,  szerződéses 
garanciák

23/2012.(I.19.)KT. Határozat: Püspökladányi Vásosüzemeltető és 
Vízszolgáltató Kft. javaslata a Bárándi 
Köztemetőben 2012 évben elvégzendő 
felújítási munkákról

24/2012.(I.19.)KT. Határozat: Bányai Gyuláné kérelméről



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012.01.19-i üléséről készült

Jelen vannak:
Kiss Sándor (polgármester)
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)

Vendég:
Nyékiné Katona Hedvig (Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató)
Dr. Késmárky - Kodak András orvos

Kiss Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Napirendi 
pont változást jelentett be, így az ülés napirendje a következőképpen alakul:

1.  Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évben alkalmazandó 
közszolgáltatási díjai

2.  Éves munkaterv elfogadása
3.  „LHH  kistérségek  projektjei”  című  Támop-5.1.1-11/1/B 

azonosító számú pályázat jóváhagyása
4.  DEKOM vételi szándéka, szerződéses garanciák
5.  K ü l ö n f é l é k

A Testület 6 igen szavazattal,  nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg 
ülésének napirendjét:

16/2012.(I.19.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:                      
1. Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évben alkalmazandó 

közszolgáltatási díjai
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

2. Éves munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

3. „LHH  kistérségek  projektjei”  című  Támop-5.1.1-11/1/B 
azonosító számú pályázat jóváhagyása
Előterjesztő: Nyékiné Katona Hedvig

4. DEKOM vételi szándéka, szerződéses garanciák
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Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós

5. K ü l ö n f é l é k
Kiss Sándor 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 meghozta a következő határozatot:

                      17/2012. (  I.19  .) KT. Határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete Baranyai 
Árpád  képviselő  urat  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:  Dr. Kovács Miklós jegyző

1. Napirendi pont
Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. évben alkalmazandó közszolgáltatási díjai

  
Kiss Sándor polgármester:
Átadta a szót Dr. Kovács Miklós jegyző úrnak.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
A  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  előterjesztette  a  2012.  évben  alkalmazandó  díjait, 
melyeket a Képviselő- testület 2011. december 22-ei ülésén, az adott formában nem fogadott 
el.  Levélben  kért  magyarázatot  a  megfogalmazott  kérdésekre,  melyeket  az  előterjesztés 
tartalmazott.
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft.-től egy reakció érkezett, melyet szintén tartalmazott az 
előterjesztés. Döntést szükséges hozni, arról, hogy a díjtételeket elfogadja-e, ha igen milyen 
formában kerüljön bevezetésre 2012-ben?
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Javasolja,  hogy a  Bihari  Hulladékgazdálkodási  Kft.  képviselőjét  hívjuk  meg  a  következő 
Testületi ülésre.
Makra Gergő képviselő:
Ha a mai Testületi ülésen nem fogadja el a Testület a 2012-ben alkalmazandó közszolgáltatási 
díjakat, a számlázás hogy fog történni?
Dr. Kovács Miklós jegyző:
A 2011-es díjak alapján.
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

18/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. 2012. 
évre vonatkozó díjkalkulációját nem fogadja el, s a szolgáltató 
ügyvezető igazgatóját a következő Képviselő-testületi ülésre a 
kérdések tisztázása érdekében meghívja.
Felhatalmazza  Kiss  Sándor  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételével.
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Határidő: azonnal
Felelős:     Kiss Sándor polgármester

2. Napirendi pont
Éves munkaterv elfogadása

  
Kiss Sándor polgármester:
Átadta a szót Dr. Kovács Miklós jegyző úrnak.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
A 2012.  évre  vonatkozó  munkaterv  elfogadása  indokolttá  vált  a  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatról  szóló  9/2011.(IX.27.)  KT  rendelet  11.§-ában,  valamint  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12.§-a  értelmében. 
Az előterjesztésben hónapokra lebontva, előterjesztő, meghívott és tárgyalandó napirendi pont 
vonatkozásában vázolták fel az elkövetkezendő 11 hónap tevékenységét. 
Makra Gergő képviselő:
Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal munkáját illetően a teljesítményértékelés a Testület 
joga. Javasolja napirendi pontként meghatározni.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
2012. április hónapban „Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi működéséről” 
napirendi  pont  vonatkozásában  került  volna  napirendre  a  Polgármesteri  Hivatal 
teljesítményértékelése. A Testület javaslata alapján, külön napirendi pontként is feltüntethető.
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

19/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja, hogy 2012. évre vonatkozó éves munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg:

JANUÁR

1) 2012. évi költségvetés előkészítő tárgyalása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: Könyvvizsgáló

2) Pályázati lehetőségek áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

3) Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4) Köztisztviselői teljesítmény értékelés célkitűzései

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

FEBRUÁR

1) 2012. évi költségvetés elfogadása, rendeletalkotás

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
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Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: Könyvvizsgáló

2) Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós

3) Vagyonrendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4) ÖNHIKI igénybevételi lehetőségének áttekintése

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester 

MÁRCIUS

1) Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Püspökladányi Városüzemeltető Kft.

2) SZMSZ módosítási 

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

3) Pályázati lehetőségek áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4) Önkormányzati nonprofit kft. létrehozásának kérdése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

ÁPRILIS

1) Jegyzői  beszámoló  a  Polgármesteri  Hivatal  2011.  évi 

működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

2) Beszámoló  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének 

végrehajtásáról, zárszámadás

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

3)  Beszámoló a 2011. évi ellenőrzési tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Belső ellenőr

4) Önkormányzati együttműködési lehetőségek feltárása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
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MÁJUS

1) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, a 2011. év 

értékelése

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Meghívott:  Püspökladányi  Rendőrkapitányság  képviselője, 

körzeti megbízott

2) Beszámoló a Polgárőrség 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Bárándi Polgárőrség képviselője

3) Tájékoztató  a  2011.  évi  közfoglalkoztatási  tapasztalatokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4) Beszámoló:

a. a TÁMASZ 2011. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: TÁMASZ  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 

vezetője

b. Művelődési Ház és Könyvtár 2011. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós

Meghívott:  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár 

vezetője

c. Orvosi Ügyelet 2011. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. képviselője

JÚNIUS

1) Beszámoló az Általános Iskola 2011. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott:  Sári  Gusztáv  Általános  és  Alapfokú Művészeti 

Iskola Raffay Lajos Tagiskolája igazgatója

2) Beszámoló az Óvoda 2011. évi működéséről

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Bárándi Tagóvoda vezetője

3) Háziorvosi beszámolók a település  egészségügyi  helyzetéről

6



Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

Meghívott: Az egyes körzetek háziorvosai és a fogorvos

4) Kistérségi Társulás aktuális kérdései

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

5) Parlagfű irtás aktuális kérdései

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

AUGUSZTUS

1) Tájékoztató  az  Önkormányzatot,  illetve  intézményeit  érintő 

jogszabályváltozásokról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

2) Polgármesteri beszámoló

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

3) Önkormányzati  ingatlanok  használatának,  hasznosításának 

újragondolása

 Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

SZEPTEMBER

1) Az  Önkormányzat  és  intézményei  2012.  évi  költségvetési 

rendeletének módosítása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

2) Beszámoló  az  önkormányzat  és  intézményei  20012.  évi 

költségvetése  I.  félévi  végrehajtásáról

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

4) Helyi adópolitika áttekintése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

5) Energiaracionalizálási program áttekintése

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
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OKTÓBER

6) Helyi adók mértékének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

7) Belső ellenőrzési feladatok meghatározása 2013. évre

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

NOVEMBER

1) Az  Önkormányzat  és  intézményei  2012.  évi  költségvetési 

rendeletének módosítása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

3) Az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése III. 

negyedéves  végrehajtásáról

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

4) 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Véleményező: Pénzügyi Bizottság

Meghívott: könyvvizsgáló

DECEMBER

1) 2013. évi bérleti, használati díjak meghatározása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

2) 2013. évi munkaterv előkészítése

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

3) 2013. évi közszolgáltatási díjak meghatározása

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Felhatalmazza  Kiss  Sándor  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételével.

Határidő: folyamatos
Felelős:     Kiss Sándor polgármester

          Dr. Kovács Miklós jegyző
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3. Napirendi pont
„LHH  kistérségek  projektjei”  című  Támop-5.1.1-11/1/B  azonosító  számú  pályázat 
jóváhagyása

Dr. Kovács Miklós jegyző:
Felkérte Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgatóját, hogy 
pár szóban vázolja fel a pályázatot.
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Elmondta, hogy a TÁMOP 5.1.1-11/1/B Társadalmi megújulás operatív program keretében 
kiírt  pályázat,  melyben  felnőttképzésre  szeretnének  pályázni.  Konzorciumi  partner  a 
Püspökladányi Ördaru Egyesület. A pályázat keretében különböző képzéseken vennének részt 
azok  az  álláskereső  munkanélküliek,  akik  új  szakmát  szeretnének  elsajátítani  s  azzal 
elhelyezkedni. Továbbfoglalkoztatást nem szükséges vállalni a későbbiekben, viszont helyette 
különböző  tanfolyamokat  szeretnének  vállalni  pl.:  digitális  írástudás,  ECDL  tanfolyam, 
nyelvtanfolyam.  A  pályázat  100%-ban  támogatott.  A  tanulók  képzési  támogatásban 
részesülnének.  A  pályázat  keretében  civil  napokat,  községi  rendezvényeket,  mentális 
egészségvédő napot is szeretnének rendezni. 
Makra Gergő képviselő:
Mikor kezdődne el a pályázat?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
2012.08.01-én kezdődne el.
Makra Gergő képviselő:
Kik fognak oktatni?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Egy felnőttképzési  intézmény  szervezné  a  képzéseket.  A településen  lévő szakembereket, 
tanárokat is szeretnék bevonni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
A felzárkóztatás  tárgyi  jellegű,  tehát  köti  a  8  osztályt  végzett,  vagy  még  nem elvégzett 
emberekhez?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Akinek nincs meg a 8 osztálya.
Makra Gergő képviselő:
Életkorhatár van?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A 2001. évi CI. felnőttképzés törvény szerint 16 év fölött minden ember képzési szempontból, 
már felnőttnek számít.
Makra Gergő képviselő:
Ki lesz a gesztor és hol fog történni a pénzügyi elszámolás?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Báránd Községi Önkormányzat a gesztor és az elszámolás is ott fog történni.
Erdős Zsolt képviselő:
Melyik épületben lesznek a képzések?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
A Piaccsarnokban.
Makra Gergő képviselő:
Előleget lehet lehívni?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Igen, nyertes pályázat esetén 25%-át utalják.
Erdős Zsolt képviselő:
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Ha jól értette a 60.000.000 Ft-ból a civil napokra el kell különíteni 2×500.000 Ft-ot, tehát 
minden évben 500.000 Ft-ot a civil napokra kell költeni?

Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Igen.
Erdős Zsolt képviselő:
Szabályozva van, hogy a civil napokra a keretösszeg mire költhető?
Nyékiné Katona Hedvig Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgató:
Konferencia szervezés költségeire költhető.
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

20/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd Község Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program által támogatott 
„LHH kistérségek projektjei”című  felhívásra.
A képviselő-testület 0 % önrészt biztosít.

Felelős: Nyékiné Katona Hedvig
Határidő: 2012. január 31.

4. Napirendi pont
DEKOM vételi szándéka, szerződéses garanciák

Dr. Kovács Miklós jegyző:
2012.  január  6-án  már  tárgyalta  a  Testület  a  DEKOM kérelmét  és  úgy határozott,  hogy 
meghatározott  hányad  vonatkozásában  kidolgozza  a  jogtanácsosunkkal  a  szerződéses 
garanciákat,  illetve  azokat  a  jogi  feltételeket  melyek  az  orvosi  alapellátás 
továbbműködtetéséhez kapcsolódnak. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Javasolja, hogy hallhassák meg Dr. Késmárky - Kodak András doktor úr véleményét is.
Dr. Késmárky-Kodak András:
Az előterjesztésben szereplő javaslatot elfogadhatónak tartja. Kéri, hogy vegyék figyelembe 
azt,  hogy az  elmúlt  két  év  során  számos  korszerűsítést  hajtott  végre,  kéri  hogy kerüljön 
valamilyen módon beszámításra.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretné megkérdezni, hogy van-e kimutatása a kiadott költségekről, amit a rendelőre költött?
Dr. Késmárky-Kodak András:
Igen, a számlákat megőrizte.
Makra Gergő képviselő:
Szeretné megkérdezni jegyző úrtól, hogy egy jelképes összegért át tudjuk-e adni a rendelőt?
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Véleménye szerint, nem.
Felkértek  egy ingatlanforgalmi  értékbecslőt,  aki  93,81  m2 jelenlegi  piaci  forgalmi  értékét 
12.000.000 Ft-ra becsülte fel.
Felhívta a képviselők figyelmét,  hogy fontos a visszavásárlás kérdésköre, hiszen abban az 
összegben, amelyben most megállapodik a Testület, azon az összegen tudja a későbbiekben 
adott esetben érvényesíteni a visszavásárlás jogát. 
Dr. Kovács Miklós jegyző:
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Szeretné kiegészíteni a határozati javaslatot, miszerint döntést kell hozni arról is, hogy kíván-
e  élni  az  önkormányzat  adott  esetben  elővásárlási  jogával,  Lakatosné  Daróczi  Márta 
ingatlanban tulajdon hányada vonatkozásában, vagy sem.
A második és harmadik pontban ki van kötve egy 5.000.000 Ft-os kártérítési összeg határ, 
doktor úrnak ez megfelelő?
Dr. Késmárky-Kodak András:
Igen.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Szükséges  meghatározni  a vételárat,  az  ingatlanbecslés  figyelembe  vételével.  A határozati 
javaslat végén szerepel, hogy a kölcsönösen kialkudott vételárat 2012.08.31-ig tartja fent az 
önkormányzat. Amennyiben a pályázat elbírálásra kerül, illetve a fenti időpontig nem kerül, 
2012.08.31-től mindenképpen új értékbecslésre lesz szükség. Kiköthető-e a határozatban, ha 
2012.08.31-ét követően nem kerül a pályázat elbírálásra, tudjuk-e olyan feltételhez kötni a 
vételár meghatározását, hogy a támogatási szerződés csak megegyezés függvényében kerül 
aláírásra?
Dr. Késmárky-Kodak András:
Százalékos arányban inflációhoz kötve próbáljuk meghatározni.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Mennyit költött pontosan az ingatlanra?
Dr. Késmárky-Kodak András:
Kb. bruttó 2.000.000 Ft
Erdős Zsolt képviselő:
A visszavásárlás jogának időtartamát a törvény írja elő?
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Igen, maximum 5 évig lehet visszavásárlási jogot kikötni.
Kiss Sándor polgármester:
Megkérte Dr. Kovács Miklós jegyző urat, hogy fogalmazza meg a határozati javaslatot.

Kiss Sándor polgármester elhagyta az üléstermet.

Dr. Kovács Miklós jegyző:
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslat kiegészítésre kerül:

- kölcsönösen kialkudott 10.000.000 Ft-os vételáron értékesíteni kívánja az ingatlant,
- 1 számú mellékletben körülhatárolt  épületrész,  öltöző,  váróterem, kezelőrész,  fűtés, 

személyzeti WC, sima WC, szélfogó, rendelő, közlekedő, teakonyha-pihenő, előtér.
- Az önkormányzat  elővételi  jogáról  a Lakatosné Daróczi  Márta 106/2101. tulajdoni 

hányada vonatkozásában elővásárlási jogáról lemond.

Kiss Sándor polgármester visszatért az ülésterembe.

Dr. Kovács Miklós jegyző:
Szükséges  egy nyilatkozat  Dr.  Késmárky -  Kodak András  úrtól,  miszerint  a  2.000.000 Ft 
ingatlanra költött összegről lemond. 
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

21/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja,  hogy  az  Önkormányzat  elővételi  jogáról  a 
Lakatosné  Daróczi  Márta  106/2101.  tulajdoni  hányada 
vonatkozásában lemond.
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Felhatalmazza  Kiss  Sándor  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős:     Kiss Sándor polgármester
22/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Községi  Önkormányzat  képviselő-  testülete  az 
előterjesztésben  foglaltakat  megtárgyalta,  s  úgy  határozott, 
hogy  a  29.  helyrajzi  számú,  természetben  4161  Báránd, 
Vörösmarty  26.  szám  alatti  orvosi  rendelő  1.  számú 
körzetéhez  tartozó  részét,  az  orvosi  rendelő  mögötti 
területrésszel (udvar, garázs) együtt az ingatlan későbbiekben 
meghatározott hányadának tulajdonjogát adásvétel jogcímén a 
HURO 1101. azonosítószámú pályázat  nyertessége esetén a 
Debreceni Egyetem Különleges Orvos- Mentőcsoport részére 
az  ingatlan-értékbecslésben  foglalt,  valamint  kölcsönösen 
kialkudott  10  millió  forint  vételáron  értékesíteni  kívánja  az 
alábbi feltételekkel:

- Felek  a  29.  helyrajzi  számon  nyilvántartott, 
természetben 4161 Báránd, Vörösmarty utca 26.  szám 
alatt lévő 1. számú orvosi rendelő (szerződés 1. számú 
mellékletében  lévő  alaprajz  szerint  konkrétan 
körülhatárolt  terület-és  épületrész,  az  osztatlan  közös 
tulajdon   szerződéskötéskor  tulajdoni  hányada) 
vonatokozásában visszavásárlási jogot köt ki a szerződés 
aláírásától  számított  5  (öt)  év  időtartamra  az  Eladó 
részére.  Eladó  jogosult  az  1.  számú  mellékletben 
körülhatárolt épületrészt ( 1 db 15,91 m2 váróterem, 1 
db 16,64 m2 rendelő, 1 db 1,4 m2 öltöző, 1db 10,69 m2 
asszisztens,  1  db  12  m2  kezelő  rész,  1  db  3,58  m2 
közlekedő rész, 1 db 13,04 m2 teakonyha-pihenő rész, 1 
db 4 m2 fűtés, 1 db 6,38 m2 személyzeti WC rész, 1 db 
2,16 m2 WC rész 1 db 3,18 m2 szélfogó rész, 1 db 2,55 
m2  előtér  rész),  mint  az  osztatlan  közös  tulajdon 
szerződéskötéskor meghatározott hányadát az eredeti, 10 
millió forint vételáron visszavásárolni.

- A Vevő vállalja, hogy a szerződésben foglalt 1. számú 
mellékletben  körülhatárolt  ingatlanrészt  a  területi 
alapellátás  részére  (Báránd  1.  számú  orvosi  körzete 
részére)  a  megvásárlást  követően  is  biztosítja  és 
biztosíttatni  fogja,  minőségi  és  színvonalbeli  romlás 
nélkül.  Vevő  vállalja,  hogy  az  ingatlan  1.  számú 
mellékletében  foglalt  ingatlanrész  a  későbbiekben  is 
csak  az  orvosi  alapellátás  részére  hasznosítható,  a 
mindenkori  feladatátvállalási  szerződéssel  rendelkező 
háziorvos  részére.  Amennyiben  Vevő  ezen 
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kötelezettségének nem tesz eleget, s az ingatlanrészben 
az  orvosi  alapellátást  nem biztosítja,  s  nem ad helyet 
ezen  alapellátás  részére  10.000.000,-Ft,  azaz  tízmillió 
forint  összegű,  évente  a  KSH  által  meghatározott 
infláció  mértékével  növekvő  kártérítést  köteles  Eladó 
részére fizetni.

- Amennyiben  az  1.  számú  mellékletben  foglalt 
ingatlanrész  továbbértékesítésre  kerül,  s  az 
Önkormányzat  elővásárlási  jogával  nem  él,  Vevő 
vállalja, hogy az elidegenítés során tekintettel lesz arra, 
hogy az 1. számú mellékletben foglalt ingatlanrész csak 
az  orvosi  területi  alapellátás  részére  hasznosítható, 
használható,  annak  helyet  biztosítani  szükséges. 
Amennyiben Vevő ezen szerződéses feltételt megszegi, 
10.000.000,-Ft,  azaz  tízmillió  forint  összegű,  évente  a 
KSH által  meghatározott  infláció  mértékével  növekvő 
kártérítést köteles Eladó részére fizetni.

- Vevő  vállalja,  hogy  a  megvásárolt  ingatlanrész 
vonatkozásában  eszközölt  fejlesztések  az  osztatlan 
közös tulajdonra, valamint a rendelő jellegére tekintettel 
tájidegenek nem lehetnek.

A  kölcsönösen  kialkudott  vételárat  az  Önkormányzat  a 
Támogatási  szerződés  aláírását  követő  napjáig  tarja  fenn, 
legkésőbb 2012.12.31-ig.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző
Különfélék

1) Püspökladányi  Vásosüzemeltető  és  Vízszolgáltató  Kft.  javaslata  a  Bárándi 
Köztemetőben 2012. évben elvégzendő felújítási munkákról

  
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Megkapta  a  Püspökladányi  Vásosüzemeltető  és  Vízszolgáltató  Kft.  javaslatát  a  Bárándi 
Köztemetőben 2012. évben elvégzendő felújítási munkákról. Döntést kell hozni abban, hogy a 
2011.  évi  bérleti  díj  ellenértékére,  azaz  666.667 Ft-ra  igényt  tart-e,  vagy adott  esetben a 
felújítási munkákat kijelöli a Testület és visszaforgatja ezt az összeget a temetőre.
Baranyai Árpád képviselő:
Javasolja, hogy fizessék vissza a pénzt.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Egyetért az előtte szólóval, kérjük vissza a pénz.
Javasolja, hogy egy lélekharangot készíttessenek, hiszen egyre többen nem tudják fizetni az 
egyház fenntartást, ebből kifolyólag nem harangosztathatnak.
Kiss Sándor polgármester:
Egyetért Baranyai Árpád képviselő úrral.
Kiss Sándor polgármester:
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Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

23/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja,  hogy  Püspökladányi  Vásosüzemeltető  és 
Vízszolgáltató  Kft.  a  köztemető  üzemeltetése  tárgyában 
megkötött szerződésben foglaltak szerint az üzemeltetési díjat 
egyösszegben  utalja  át  az  önkormányzat  számára.  A 
Városüzemeltető  által  javasolt  munkák  elvégzését  az 
önkormányzat saját hatáskörben eszközli.
Felhatalmazza  Kiss  Sándor  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős:     Kiss Sándor polgármester

Makra Gergő képviselő úr elhagyta az üléstermet.

2) Bányai Gyuláné kérelme

Dr. Kovács Miklós jegyző:
Döntést kell hozni arról, hogy az önkormányzat igényt tart-e az ingatlanra és ha igényt tart rá, 
milyen  formában?  Egy ajándékozási  szerződéssel  megoldható.  Utánanéz  az  esetleges  jogi 
lehetőségeknek, illetve előkészíti az ajándékozási szerződést. 
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 5 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
             

24/2012. (  I.16  .) KT. Határozat  
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja,  hogy  a  Bányai  Gyuláné  által  283  hrsz-ú 
természetben  4161  Báránd,  Róna  u.  20.  szám  alatt  lévő 
ingatlant  a  kérelemben  (felajánlásban)  foglaltak  szerint, 
ellenérték  nélkül  elfogadja,  s  az  önkormányzat 
ingatlankataszterének részévé teszi.  
Felhatalmazza Kiss Sándor polgármestert, Dr. Kovács Miklós 
jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős:     Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

Kiss Sándor polgármester a Testület tagjainak megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

K.m.f

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
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polgármester jegyző

Baranyai Árpád 
képviselő

 (jgykv. hitelesítő)

A jegyzőkönyv elkészült: 2012. február 01. …………………………..(aláírás)

A jegyzőkönyv véglegesítése: 2012. február ....... …………………………..(aláírás)

 

TERKA programba elküldve: 2012. február …………………………..(aláírás)

Kormányhivatal részére elküldve: 2012. február …………………………..(aláírás)
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