
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 31.-én 16:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

32/2012. (I.31.) KT. Határozat: Jelen ülés napirendjéről

33/2012. (I.31.) KT. Határozat: Jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztásáról

34/2012.(I.31.) KT. Határozat: Hozzájárulás a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosításához

35/2012. (I.31.) KT. Határozat: Polgármester  felhatalmazása  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt 
Társulási Megállapodásának aláírására

36./2012. (I.31.) KT. Határozat: Báránd  Községi  Roma  Nemzetiségi 
Önkormányzattal  való  együttműködési 
megállapodás



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 31.-i rendkívüli üléséről készült

Jelen vannak: Kiss Sándor polgármester
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Baranyai Árpád képviselő
Makra Sándorné képviselő
Makra Gergő képviselő

Jelen van továbbá: Dr. Kovács Miklós jegyző
Barta Lászlóné jegyzőkönyv vezető

Kiss Sándor polgármester
Köszöntötte  a  megjelenteket,  megállapította,  hogy  a  testület  határozatképes.  Ismertette  a 
napirendi pontokat, melyet a Képviselő-testület módosítás nélkül, 4 igen szavazattal, nem és 
tartózkodás nélkül, egyhangúan az alábbi határozattal fogadott el:

32/2012. (I.31.) 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./ A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javitó Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester 

  2./  Együttműködési megállapodás a Báránd Községi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

  3./  K ü l ö n f é l é k

Kiss Sándor polgármester
Jegyzőkönyv  hitelesítőnek  javasolta  megválasztani  Baranyai  Árpád  képviselő  urat,  aki  a 
felkérést elfogadta.
A képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúan  az  alábbi 
határozatot hozta:

33/2012. (I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Baranyai 
Árpád képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Baranyai Árpád képviselő
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1. napirendi pont
A  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosítása

Kiss Sándor polgármester
Felkérte Dr. Kovács Miklós jegyzőt, hogy a napirendhez kapcsolódó észrevételeit, esetleges 
kiegészítését mondja el.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  napirendre  vonatkozó  előterjesztésben  –mely  mindenki 
részére kiküldésre került - úgy gondolja, részletesen leírta a tudnivalókat.
Tekintettel  arra,  hogy  támogatásra  érdemesnek  ítélte  a  közreműködő  szervezet  a 
pályázatunkat,  egy-két  módosítást  javasolt  a  társulási  megállapodásban  a  tulajdonjogi 
kérdések,  vagyonjog-rendezések,  bejegyzések  vonatkozásában  a  jogszabályi  változásoknak 
megfelelően.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mikor indulna ez a program?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Miután  a  közreműködő  szervezet  által  kért  módosítások megtörténtek,  azt  követően kerül 
aláírásra a támogatási szerződés, s annak aláírásától számított 2 év a megvalósítási határidő.
Kiss Sándor polgármester
Sajnos a csatornázással nem lesz egy menetben. Várhatóan ebben a ciklusban elkészül.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatásul  közli,  hogy  kettő  határozatot  is  szükséges  hozni  e  témában.  Egyiket  az 
előterjesztésben  foglalt  módosítások  elfogadásáról,  másikat  pedig  a  polgármester 
felhatalmazásáról az egységes szerkezetben foglalt társulási megállapodás aláírására.
Kiss Sándor polgármester
Mivel  több  hozzászólás  nem volt,  így  Kiss  Sándor  polgármester  szavazásra  bocsájtotta  a 
kérdést,  miszerint  a  képviselő-testület  hozzájárul-e  az  előterjesztésben  foglalt 
módosításokhoz?

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

34/2012. (I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –  mint  a 
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás 
tagönkormányzata  –  a  Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati  Társulás  2009.  február  27-én  kelt  Társulási 
Megállapodását az alábbiak szerint módosítja:

1.)  A  Társulási  Megállapodás  „Preambulum”  rész  tizedik 
bekezdésében  „az  önkormányzati  és  területfejlesztési  miniszter 
16/2008.  (III.  28.)  ÖTM. rendeletében” szövegrész helyébe  „a 
belügyminiszter 15/2011. (IV. 22.) BM rendeletében” szövegrész 
lép.

2.)  A  Társulási  Megállapodás  „III.  A  Társulás  jogállása” 
pontjának  első  bekezdésében  a  részben  önállóan  gazdálkodó 
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költségvetési  szerv  szövegrész  helyébe  „önállóan  működő 
költségvetési szerv” lép.

3.)  A  Társulási  Megállapodás  „III.  A  Társulás  jogállása” 
pontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A Társulás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  
(a továbbiakban: Áht.) 7. § (1) bekezdése alapján költségvetési  
szerv, a 10. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló  
törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.  (XII.  31.)  Korm.  
rendelet  (a  továbbiakban:  Ávr.)  7.  §  (3)  bekezdése  alapján  
önállóan működő költségvetési szerv.”

4.)  A  Társulási  Megállapodás  „III.  A  Társulás  jogállása” 
pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A  Társulás  az  Ávr.  8.  §-a   alapján  az  előirányzatai  feletti  
jogosultság tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.”

5.)  A  Társulási  Megállapodás  „III.  A  Társulás  jogállása” 
pontjának negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A  Társulás  gazdálkodási,  pénzügyi-gazdasági  feladatait  a  
székhely szerinti önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el a  
jelen társulási megállapodásban, továbbá az Ávr.-ben foglaltak  
szerint.”

6.)  A  Társulási  Megállapodás  „IV.  A  tagok  és  a  Társulás 
feladatai,  kötelezettségei”  pont  IV/2.8.  pontja  az  alábbiak 
szerint módosul:

„A tagok kötelezettséget vállalnak,  hogy a projekt végrehajtása  
során  a  magyarországi  hatályos  jogszabályi  rendelkezések,  
valamint  a  vonatkozó  EU  előírások  szerint  járnak  el,  így  
különösen figyelemmel lesznek a közbeszerzésekről szóló 2011.  
évi CVIII. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény  
és  az  árak megállapításáról  szóló 1990. évi  LXXXVII.  törvény  
rendelkezéseire.

A  társulásban  részt  vevő  tagönkormányzatok  felhatalmazzák  a  
Társulást a tagönkormányzatok képviseletében történő eljárásra,  
így  különösen  a  támogatási  szerződés  megkötésére,  a  
közbeszerzési eljárásokban történő eljárásra.”

7.)  A  Társulási  Megállapodás  „VI.  A  Társulás  vagyona, 
gazdálkodása” pontjának második bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:
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„A  Társulás  gazdálkodására,  könyvvezetési  és  beszámolási  
kötelezettségeire az Áht., az Ávr. és az államháztartás szervezetei  
beszámolási  és  könyvvezetési  kötelezettségének  sajátosságairól  
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az irányadó.”

8.)  A  Társulási  Megállapodás  „VI.  A  Társulás  vagyona, 
gazdálkodása  pont  VI/1.  A  Társulás  működésének, 
fejlesztésének forrásai”  pontjának első bekezdése a következő 
szövegrésszel egészül ki:

„A projekt beruházási költségét és finanszírozási megoszlását a 7.  
sz. melléklet tartalmazza.”

9.)  A  Társulási  Megállapodás  „VII.  Tulajdonjogi  kérdések, 
üzemeltetés” pontjának VII.1. Tulajdonjogi kérdések” pontja 
az alábbiak szerint módosul:

„A beruházással létrejövő közművagyon vagyonjogi rendezése:
A beruházás, fejlesztés eredményeként létrejövő létesítmények az  
adott  település  tulajdonát  képezik,  kivéve  a  több  település  
ellátásához  szükséges  létesítményeket,  műveket,  melyek  az  
érintett települések közös tulajdonába kerülnek. A közös tulajdon  
esetén az érintett tagönkormányzatokat a tulajdoni hányad a 7.  
sz.  mellékletben  meghatározott  beruházási  költség  arányában 
illeti meg.”

10.)  A  Társulási  Megállapodás  „VII.  Tulajdonjogi  kérdések, 
üzemeltetés”  pontjának  VII.2.  Üzemeltetés” pontjában  a 
„2007-2013  időszakban  az  Európai  Regionális  Fejlesztési 
Alapból,  az  Európai  Szociális  Alapból  és  a  Kohéziós  Alapból 
származó  támogatások  felhasználásának  általános  eljárási 
szabályairól  szóló  16/2006.  (XII.  28.)  MeHVM-PM  együttes 
rendeletre” szövegrész helyébe
„2007-2013  időszakban  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  
Alapból,  az  Európai  Szociális  Alapból  és  a  Kohéziós  Alapból  
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011.  
(I. 28.) Korm. rendeletre” szövegrész lép.

11.)  A  Társulási  Megállapodás  „VIII.  Belső  szervezeti 
rendszer”  pont  VIII/1.2.  A  Társulási  Tanács  működése” 
pontjának  második  bekezdésében  az  „Észak-alföldi  Regionális 
Közigazgatási  Hivatal”  szövegrész  helyébe  a  „Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal” szövegrész lép.

12.)  A  Társulási  Megállapodás  „X.  A  Társulás  ellenőrzési 
rendje,  felügyelete” pont  első  bekezdése  az  alábbiak  szerint 
módosul:
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„Az Áht.  2. § (1) bekezdés ib) pontja alapján a Társulás, mint  
költségvetési szerv irányító szerve a társulási tanács, vezetője a  
társulási tanács elnöke.”

13.) A Társulási Megállapodás  „XII. A Társulás megszűnése” 
pont harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A  tagok  az  Áht.  11.  §  (7)  bekezdése  szerint  a  társulás  
megszüntetéséről  megszüntető  okiratban  intézkednek,  amely  
rendelkezik a megszüntetéshez kapcsolódó egyéb kérdésekről is.”

14.) A Társulási Megállapodás „XIV. Záró rendelkezések” pont 
hetedik  bekezdésében  a  „Hajdú-Bihar  Megyei  Bíróság” 
szövegrész helyébe „Debreceni Törvényszék” szövegrész lép.

Felelős: Kiss Sándor polgármester
Határidő: azonnal

Kiss Sándor polgármester
Kéri  a  Képviselő-testületet,  hogy  hatalmazza  fel  az  egységes  szerkezetbe  foglalt 
társulási megállapodás aláírására.

A  képviselő  egyhangú  szavazással,  4  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

35/2012.(01.31) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – mint a 
Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
tagönkormányzata  –  a  Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati  Társulás  módosításokkal  egységes 
szerkezetbe  foglalt  Társulási  Megállapodását  –  a  jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  Társulási 
Megállapodás aláírására.

Felelős: Kiss Sándor polgármester
Határidő: 2012. február 02.

2. napirendi pont
Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatást ad a 2012. január 1-től életbe lépő jogszabályváltozásokról.
Korábban  is  kötelező  volt  együttműködési  megállapodást  kötni  a  kisebbségi 
önkormányzatokkal, tekintettel arra, hogy azok működését is a helyi Önkormányzatnak 
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kell  biztosítania.  Január  1-től  a  jogalkotó  igen  konkrét  keretek  közzé  szabva, 
gyakorlatilag  pontról-pontra  meghatározta,  hogy  milyen  feladatai  vannak  az 
önkormányzatnak  a  kisebbségi  önkormányzat  segítésére.  Erre  készült  egy 
együttműködési  megállapodás  tervezet,  melyet  már  tavaly  alá  kellett  volna  írni. 
Tudomása  szerint  a  Képviselő-testület  azt  tavaly  februárban  elfogadta,  viszont  a 
kisebbségi önkormányzat nem.
A kiküldött tervezetben kettő lényeges változás van a tavalyihoz képest. Egyik, hogy a 
helyi  Önkormányzat  költségvetési  rendeletéből  teljesen  kikerül  a  nemzetiségi 
Önkormányzat  költségvetése,  mivel  a  jogszabály  kötelezővé  teszi  a  nemzetiségi 
önkormányzatok részére a külön költségvetés meglétét.
Elmondta  továbbá,  hogy  a  nemzetiségiek  jogairól  szóló  törvény  konkrétan 
leszabályozza,  hogy  legalább  havi  16  órában  ingyenesen,  infrastruktúrával  ellátott 
helyiséget  kell  biztosítani,  valamint  olyan  személyt,  aki  ügyviteli  és  önkormányzati 
munkájukat segíti  (jegyzőkönyv írása, előterjesztések, meghívók készítése, stb.) Sajnos 
az önkormányzaton belül nem tud olyan személyt  biztosítani, akinek a munkaidejébe 
mindez  beleférne.  Ennek  érdekében  kénytelenek  vagyunk  –  mintahogyan  az  
együttműködési megállapodás tervezet is tartalmazza – 1 fő közfoglalkoztatottat erre a 
célra beállítani.

Kiss Sándor polgármester
Azzal  a  javaslattal  él,  hogy  ez  az  1  fő  osztott  munkakörben  segítségére  lehetne  a 
falugazdásznak, aki a napokban kereste fel a falugazdászi hálózat átszervezéséből adódó 
adminisztrációs többletmunkájának megoldása végett.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Elmondja, hogy a nemzetiségiek segítését jogszabály teszi kötelezővé számunkra, míg 
az előbbit nem. Egyébként is igen szűkösek a keretek, hiszen összesen várhatóan 10 fő 
közfoglalkoztatott lesz 5 hónapos időtartamban maximum 6 órában.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja  erre  az  osztott  feladat  ellátására  felvenni  Vargáné  Gulyás  Margitot,  aki 
közmunkában már eddig is többször segítette a teleház és a falugazdász munkáját. Igen 
precíz, pontos, megbízható, tisztességgel és maximálisan elvégzi a reá bízott feladatokat. 
A javaslattal polgármester úr is egyetért.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Elmondta továbbá, hogy a helyiség kijelölésénél a hivatal egyik irodájára gondolt.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Véleménye szerint, ha nem kötelező a hivatalban kijelölni a helyiséget, akkor inkább 
javasolja azt a Teleházba áttenni, ahol rendelkezésre áll a helyiség és az infrastruktúra 
is.
Kérdése, hogy mikortól kellene biztosítani.

Kiss Sándor polgármester
Egyetért  a  javaslattal,  annál  is  inkább,  mivel  így  megoldottnak  látja  a  teleház,  a 
falugazdász és a nemzetiségi önkormányzat kiszolgálását egy ember személyében.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A  feltett  kérdésre  válaszolva  elmondja,  hogy   a  jogszabály  alapján,  amennyiben 
rendelkezik  az  Önkormányzat  ilyen  megállapodással,  akkor  annak  felülvizsgálatára 
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2012. június 01.-ig kerülhet sor, egyebekben pedig  a megállapodást minden év január 
31.  napjáig,  általános  vagy időközi  választás  esetén az alakuló ülést  követő harminc 
napon belül felül kell vizsgálni.
Makra Sándorné képviselő
Javasolja,  hogy  ehhez  a  döntéshez  kérjük  ki  a  művelődési  ház  vezetőjének  is  a 
véleményét, hiszen ő felügyeli  a teleházat is, ő tartozik felelősséggel azért is.
Kiss Sándor polgármester
Nem tartja szükségesnek, hiszen a teleház az önkormányzaté, nem a Művelődési Házé. 
Semmi köze hozzá. Tudomásul kell vennie a képviselő-testület döntését.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mivel  igen  sok érték van a  Művelődési  Házban,  szükségesnek tartja  tájékoztatni  az 
intézményvezetőt.
Kiss Sándor polgármester
Amennyiben több hozzászólás nincs, ezért szavazást rendel el. Kéri, hogy az elhangzott 
módosításokkal kiegészítve fogadja el a testület az együttműködési megállapodást.

A Képviselő-testület egyhangú szavazással, 4 igen, nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

36/2012. (I.31.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Báránd 
Községi  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  a  nemzetiségek 
jogairól  szóló  2011.  évi  CLXXIX.  törvény 80.  §-ában foglaltakra 
tekintettel  a  határozat  1.  számú  mellékletében  csatolt 
együttműködési megállapodás aláírásához hozzájárul, amennyiben 
a Báránd Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a módosítási 
javaslatot elfogadja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Felelős: Kiss Sándor polgármester
Határidő: azonnal

1. számú melléklet a 36/2012. (I.31.) számú KT határozathoz

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Az államháztartásról szóló többször módosított  2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 26.§-a és 

27.§  (2)  bekezdése  alapján  Báránd  Községi  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 

(képviseli: Kiss Sándor polgármester) és a Báránd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

(képviseli Kovácsné Csatári Éva RNÖ elnök) együttműködési megállapodást kötnek, melynek 

szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik. 

A megállapodás szabályainak kialakítása 

• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

8



• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 
• a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, 
• az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31.) 

Kormányrendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével történt. 
A megállapodás  részletesen  tartalmazza  a  települési  és  a helyi  nemzetiségi  önkormányzat 
együttműködését meghatározó szabályokat, az alábbiak szerint:
- a költségvetési koncepció készítése, 
- a költségvetés elkészítése és megalkotása, jóváhagyásának eljárási rendje, 
- a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség,
- önálló fizetési számla igénylése,
- a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, felelősei meghatározása,
- ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás,szakmai teljesítés,
- működési feltételeivel és gazdálkodásának dokumentációs részletszabályaival kapcsolatos 
eljárási  szabályai,  valamint  ezeket  végző  személyek  kijelölése,  és  adatszolgáltatási 
tevékenysége.  
A  megállapodás  kiterjed  az  államháztartáson  kívülről  származó  pénzeszközök 
felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátására is. 
Jelen együttműködési megállapodás rögzíti, hogy a jegyző vagy annak - a jegyzővel azonos 
képesítési  előírásoknak  megfelelő  -  megbízottja  a  helyi  önkormányzat  megbízásából  és 
képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben 
törvénysértést észlel.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje 

1.1. A költségvetési koncepció elkészítése 

A  települési  önkormányzat  gazdálkodási  előadója  és  a  jegyző  a  költségvetési  koncepció 
összeállítását  megelőzően  áttekinti  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  elnökével  a  helyi 
nemzetiségi  önkormányzat  következő  költségvetési  évre  vonatkozó  feladatait,  bevételi 
forrásait, ezek közül kötelezően a nemzetiségi, etnikai feladatok finanszírozásának együttes 
összegére vonatkozó - a 1.2. pontban taglalt - bevételeket. 

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési  koncepcióról  kialakított  véleményét  a 
koncepciótervezethez kell csatolni. 

A  jegyző  által  elkészített,  a  következő  évre  vonatkozó  költségvetési  koncepciót  a 
polgármester  november  30-ig,  a  képviselő-testület  tagjai  általános  választásának  évében 
legkésőbb  december  31.-ig  benyújtja  a  képviselő-testületnek.  A  koncepciót  a  képviselő-
testület megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 

1.2. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése 

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  bevételeivel  és  kiadásaival  kapcsolatban  a  tervezési, 
gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról 
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a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  önkormányzati 
hivatala gondoskodik.

A  2012.  évtől  a  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetése  már  nem  épül  be  a  helyi 
önkormányzat  költségvetési  rendeletébe.  A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési 
bevételeit és kiadásait a nemzetiségi önkormányzat testülete saját határozatával állapítja meg, 
melynek közgazdasági tartalom szerinti további részletezéséről elemi költségvetés készül. A 
nemzetiségi önkormányzat elemi költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja 
jóvá.

A jegyző tájékoztatja a NRÖ elnökét a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának a 
helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a nemzetiségi önkormányzat 
költségvetés  készítésére  vonatkozó  határidőiről.  A  jegyző  előkészíti  a  nemzetiségi 
önkormányzat  költségvetési  koncepcióját,  melyet  az  elnök  november  30-ig  benyújt  a 
kisebbségi önkormányzat képviselő- testületének.

A  költségvetési  törvény  kihirdetését  követően,  a  költségvetésre  vonatkozó  részletes 
információk megismerése után a jegyző folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében 
az elnök rendelkezésére bocsátja a helyi nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az 
egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 15 napon belül kell lefolytatni. 

A helyi nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a nemzetiségi önkormányzat  
költségvetési  határozat-tervezetét,  mely  az  államháztartásról  szóló  törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24, 26-29. §. szerinti szerkezetben készül el. A 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és határozatában kezdeményezi a 
helyi önkormányzat képviselő-testületénél a feladatainak ellátásához szükséges költségvetési 
előirányzatainak elfogadását, illetve befogadását. 

A NRÖ a 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésében foglaltak alapján önállóan 
megalkotja  költségvetését,  és  az  ezen  alapuló  költségvetési  gazdálkodást  folytat.  A  helyi 
nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, 
ellenőrzési,  finanszírozási,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatok  ellátásáról  a  helyi 
nemzetiségi  önkormányzat  székhelye  szerinti  helyi  önkormányzat  a  nemzetiséggel 
együttműködve az önkormányzat hivatala gondoskodik.

A helyi  önkormányzat  képviselő-testülete a helyi  kisebbségi önkormányzat  költségvetésére 
vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. 

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje 

Ha a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  az  eredeti  előirányzatán  felül  többletbevételt  ér  el, 
bevételkiesése  van,  illetve  kiadási  előirányzatain  belül  átcsoportosítást  hajt  végre,  a  helyi 
nemzetiségi önkormányzat módosítja a költségvetésről szóló határozatát. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat előirányzatai kizárólag a helyi kisebbségi önkormányzat 
határozata  alapján  módosíthatók,  e  módosítások  a  helyi  önkormányzat  költségvetési 
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rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők. 

3. Költségvetési információ szolgáltatás rendje 

3.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről 

A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési  határozatát  úgy  fogadja  el,  és  erről 
információt  az  önkormányzatnak  úgy  szolgáltat,  hogy  az  a  költségvetésével  kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. 

3.2. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje 

A  helyi  önkormányzat  költségvetési  beszámoló  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat 
beszámolóját tartalmazza. 

A helyi önkormányzatnak és a nemzeti kisebbségi önkormányzatnak a naptári év első feléről 
június 30.-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31.-i 
fordulónappal  éves  költségvetési  beszámolót  kell  készítenie  a  központilag  előirt 
nyomtatványon és tartalommal. A féléves költségvetési beszámolót legkésőbb július 31-ig, az 
éves  költségvetési  beszámolót  legkésőbb  a  következő  év  február  28-ig  kell  a  felügyeleti 
szervnek megküldeni. 

A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-
ig,  míg  háromnegyed  éves  helyzetéről  a  költségvetési  koncepciójához  kapcsolódóan 
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve 
a helyi nemzetiségi önkormányzat - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a 
tartalék  felhasználását,  a  hiány,  illetve  többlet  összegének  alakulását,  valamint  a  helyi 
önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. 
A helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke fentiekre kiterjedően a helyi önkormányzatnak a 
beszámolási  kötelezettség  teljesítéséhez  információt  szolgáltat,  és  beszámol  a  helyi 
kisebbségi  önkormányzat  képviselő-testületének  a  helyi  kisebbségi  önkormányzat 
költségvetési határozatának időarányos teljesítéséről. 
A  jegyző  által  elkészített  zárszámadási  határozattervezetet  az  elnök  a  költségvetési  évet 
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a 
zárszámadásról  határozatot  hoz.  A  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  költségvetési 
beszámolóját a polgármesteri hivatal készíti el. 
A  helyi  önkormányzatnak  a  nemzetiségi  kisebbségi  önkormányzat  adatait  is  tartalmazó 
felülvizsgált éves és féléves beszámolóit a beszámoló elkészítését követő nyolc munkanapon 
belül kell benyújtania a MÁK-nak. 

4. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje 

4.1. A költségvetés végrehajtása 

A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat 
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a polgármesteri hivatal látja el. 

a., Kötelezettségvállalás rendje 

A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében a nemzetiségi önkormányzat feladatainak ellátása 
során  fizetési  vagy  más  teljesítési  kötelezettséget  vállalni  (továbbiakban:  
kötelezettségvállalás) kizárólag  az  elnök  vagy  az  általa  felhatalmazott  nemzetiségi 
önkormányzati képviselő jogosult. 
A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a 
rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. 
Kötelezettségvállalás csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet. 

b., Utalványozás 

A  nemzetiségii  önkormányzatnál  a  kiadás  teljesítésének,  a  bevétel  beszedésének  vagy 
elszámolásának  elrendelésére  (továbbiakban:  utalványozásra) kizárólag  az  elnök  vagy  az 
általa felhatalmazott kisebbségi önkormányzati képviselő jogosult. 
Utalványozni csak az érvényesítés után lehet. 
Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet 
sor. 
Készpénz  a  nemzetiségi  önkormányzat  számlájához  kapcsolódó  házipénztáron  keresztül 
akkor  fizethető  ki,  ha  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  elnöke  a  kifizetés  teljesítéséhez 
szükséges  dokumentumokat  (szerződés,  számla) bemutatja,  és  szándékát  a  pénzfelvételt 
legalább  két  nappal  megelőzően  a  Polgármesteri  Hivatal  NRÖ  pénztári  feladatokkal 
megbízott köztisztviselőjének jelzi. 

c.,   Ellenjegyzés   

A  kötelezettségvállalás,  valamint  az  utalványellenjegyzésére  a  jegyző,  vagy  az  általa 
felhatalmazott személy jogosult. Az ellenjegyzés csak az elő irányzat és a fedezet meglétének, 
valamint jogszerűségének ellenőrzésére irányul. 

A kötelezettségvállalást,  utalványozást,  valamint  az ellenjegyzést  ugyanazon személy nem 
végezheti. 

d) Érvényesítés
Az  érvényesítést  az  önkormányzati  hivatal  ezzel  megbízott  pénzügyi-számviteli 
szakképesítésű dolgozója végzi. 

e.) Szakmai teljesítés igazolása 
A szakmai teljesítés igazolásának módjáról és az azt végző személy kijelöléséről az elnök 
belső szabályzatban köteles rendelkezni. 

4.2. A   kisebbségi   önkormányzat   számlája   

A helyi  nemzetiségi  önkormányzat  gazdálkodásával és pénzellátásával  kapcsolatos minden 
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pénzforgalmát az önkormányzati hivatal költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó, a 
helyi  nemzetiségi  önkormányzat  döntése  alapján  megnyitott  és  forrásai  terhére  fenntartott 
önálló költségvetési számlán köteles lebonyolítani. 

A  nemzetiségi  önkormányzat  működésének  általános  támogatását  a  nemzetiségi 
önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint veszi igénybe és használja. 
A nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX. törvény 133. §-ában foglaltak szerint, a 2012. évre 
vonatkozóan a 159. § (7) bekezdésében foglalt eltérésekkel. 

Az önálló fizetési számla nyitásának időpontja 2012. február 20. A számla nyitásáért az RNÖ 
elnöke felelős.

4.3. Vagyoni   és   számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje   

Az  önkormányzati  hivatal  a  helyi  nemzetiségi  önkormányzat  vagyoni,  számviteli 
nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti. 

Az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló  368/2011.(XII.31.) 
Kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, 
a  számviteli  szabályokkal  és  a  statisztikai  rendszerrel  való  tartalmi  egyezőségéért  a 
nemzetiségi kisebbségi önkormányzat tekintetében az RNÖ képviselő-testületének elnöke, a 
helyi önkormányzat polgármestere és a jegyző együttesen felelős. 

Az együttműködési megállapodást évenként január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani. A jegyző a megállapodásra vonatkozó jogszabályok változása miatti módosítások 
szükségességét  a  települési  és  a  nemzetiségi  önkormányzatnak  jelzi.  A  települési  és  a 
nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a megállapodást szükség esetén határozatával 
módosíthatja. 

4.4. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel, adószám igénylése

Az Áht. 111. § (16) bekezdése értelmében a 2012. január 1-én létező, de nyilvántartásba nem 
vett törzskönyvi jogi személyek nyilvántartásba vétele ré 60 napos határidőt határoz meg, így 
a NRÖ nyilvántartásba vételének határideje 2012. február 20.

Az  adószám  igénylésének  legkésőbbi  dátuma  2012.  február  20.  napjában  kerül 
meghatározásra.

A fentebb meghatározott feladatok ellátása során a RNÖ elnöke és a Polgármesteri Hivatal 
jegyzője,  valamint  pénzügyi  csoportvezetője  köteles  együttműködni,  a  bejelentésekhez 
fűződő felelősség is ezen személyeket terheli.

4.5.   Ügyviteli, végrehajtási feladatok biztosítása   

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az alábbiak szerint biztosítja:
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• a települési önkormányzat havonta 16 órában a nemzetiségi önkormányzati operatív 
feladatok  ellátása  érdekében  a  Művelődési  ház  épületében,  az  ott  lévő  irodában 
számítógépet,  az  ügyvitelez  szükséges  infrastruktúrát  (telefon,  fax,  fénymásoló) 
biztosít.  Az  időkeret  felhasználásáról  a  nemzetiségi  önkormányzat  belátása  és 
elvégzendő feladatai ismeretében határoz.

• a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat működéséhez  (testületi ülések,  
fogadónapok) szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítja

• a testületi ülések előkészítésében a Polgármesteri Hivatal közreműködik, azzal hogy 
az  előterjesztések  tartalmi  meghatározása  az  Elnök,  vagy az  előterjesztők  feladata 
(meghívók,  előterjesztések,  hivatali  levelezés  előkészítése,  postázása,  testületi  
jegyzőkönyvek elkészítése és postázása)

• A  nyilvántartási,  iratkezelési  feladatok  ellátását,  a  gazdálkodással  és  működéssel 
összefüggő feladatok  ellátását  az  Önkormányzat  egy fő,  hat  órában foglalkoztatott 
közfoglalkoztatott biztosításával látja el.

• a nemzetiségi önkormányzat kötelező feladatainak ellátásával összefüggő költségeit – 
a testületi tagok telefonköltségeit kivételével - a települési önkormányzat vállalja.

4.5. A önkormányzat részére biztosított vagyontárgyak használata 

A nemzetiségi önkormányzat használatába adott tárgyakért a nemzetiségi önkormányzat teljes 
jogkörében  felelős,  az  azokban  bekövetkezett  károkért  teljes  körű  anyagi  kártérítéssel 
tartozik. Nem tekintendő kárnak a rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódás, illetve 
állagromlás.
A  leltározáshoz,  selejtezéshez  illetve  a  vagyontárgyakban  bekövetkezett  változásokról 
információt a nemzetiségi önkormányzat elnöke szolgáltat a polgármesteri hivatal jegyző által 
kijelölt munkatársa számára. 
Az együttműködési megállapodást Báránd Község Önkormányzata Képviselő-testülete . . .. ... 
..  .  .  ..  .  ..  .  ..  .  ... határozatával,  a  Báránd  Község  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete …………………..határozatával hagyta jóvá. 

Báránd, 2012. február   ...

___________________________ ___________________________
Kiss Sándor Kovácsné Csatári Éva
polgármester elnök
Báránd Községi Önkormányzat Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3. napirendi pont
K ü l ö n f é l é k

a) Tájékoztató a Bihari Szilárd Hulladéklerakó Társulás 2012. január 30. napján 
megtartott ülésén elhangzottakról
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Összefoglalva  az  ott  elhangzottakat  elmondta,  hogy  a  szeméttelep  rekultivációjának 
közbeszerzési eljárás eredményét ismertették. Az öt pályázó közül két cégnek volt hibátlan a 
pályázata; az egyik a Duna Aszfalt Kft.- Geohidroterv Kft., a másik pedig az AKSD-Keviép 
konzorcium. 
Elmondta, hogy az utóbbi cégnek 10 % alatti alvállalkozói lehetősége van, míg a Keviépnek 
25 % feletti.
Kérdésként  vetődött  fel  a  résztvevők  körében,  hogy  milyen  meggondolás  alapján 
csoportosították  a  településeket  a  három  (Berettyóújfalu,  Biharkeresztes  és  Püspökladány) 
körzetközpontba.
Elhangzott, hogy a rekultiváció 2014. áprilisában fejeződik be.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Kiegészítve  a  tájékoztatót  elmondta,  hogy  feltehetően  lesz  még  egy  szakasza  a 
közbeszerzésnek,  ahol  kiválasztják  azt  az  egy  céget,  aki  elvégzi  a  munkát.  Bár  pontos 
ismeretekkel nem rendelkezik, mert az eljárást a Hulladékgazdálkodási Kft. bonyolítja.

A Képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.

b) Az óvodából kikerülő 2 db kazán sorsa

Makra Sándorné képviselő
Megkérdezte, hogy mi lett az óvodából kikerült kazánok sorsa. Régebben már felvetődött ez a 
kérdés, de nem emlékszik rá, hogy megtárgyaltuk volna.
Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatásul  elmondta,  hogy  szakemberrel  át  lett  nézetve.  20-50.000  Ft-ra  értékelte 
darabonként. Az egyikre nagyon sokat kellene költeni, viszont a másik elég jó állapotban van. 
Több érdeklődés is volt, viszont amikor meg lett hirdetve eladásra, akkor nem jelentkezett 
senki. Bár volt egy 10.000 Ft-os vételi szándék, de ez nevetségesen kevés, hiszen a MÉH-
telepen is többet adnának érte.  Azóta is ott  áll  az udvaron mindkét  fűtőtest.  Haszna most 
nincs,  de a  későbbiekben esetleg  alternatív  fűtést  célzó  pályázat  kapcsán még jól  jöhet  a 
meglétük.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ezek  a  kazánok  családi  házak  fűtésére  nem  igazán  alkalmasak,  mert  rengeteg  tüzelővel 
fűthetők fel.  Ha nem is  tudjuk őket  értékesíteni,  de attól  többet  érnek véleménye  szerint, 
minthogy a szabad ég alatt rozsdásodjanak.
E témakörben döntés nem született, kérdező a választ tudomásul vette.

c) SAFKE problematikája

Makra Sándorné képviselő
Elmondta, hogy megkapta e-mailen a polgármester úr beígért tájékoztatóját. Megköszönné, ha 
az azóta eltelt időszak változásairól beszámolna.

Kiss Sándor polgármester
Elmondta,  hogy  a  Sárrét  Fejlesztéséért  Közhasznú  Egyesületnek  a  tevékenységével 
kapcsolatban az önkormányzat  mindez ideig nem kapott felszólító levelet – mint kézfizető 
kezes.  Ennek az az oka,  hogy folyamatosan tárgyalnak.  Az elszámolások megtörténtek az 
MVH felé,  és  február  hónapban kifizetésre  kerülnek az  első  számlák.  A kamattartozással 
kapcsolatban  is  megegyeztek  a  bankkal,  úgyhogy  az  önkormányzatot  nem  fenyegeti 
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semmiféle veszély.  Amennyiben ez így lenne, akkor jegyző úr abban a pillanatban köteles 
lenne tájékoztatni a testületet.
Elmondta továbbá, hogy ezt a dolgot szeretné nagyobb nyilvánosság elé vinni, hogy minél 
több ember tudomást szerezzen róla. Könnyű egy közhasznú egyesületből kilépni, lemondani. 
Ezt  ő  is  könnyen  megtehetné,  s  a  befizetett  tagdíj  mértékéig  lenne  felelős  a  dolgokért  - 
mintahogyan  megtette  ezt  szinte  valamennyi  tag.  De ő nem ez az ember,  ő hűséges  és ő 
vállalja  a felelősséget,  nem akar az önkormányzat  nyakára 50 milliós  terhet  hagyni.  Ezért 
dolgozik  szinte  éjt  nappallá  téve  társaival  együtt.  Addig,  míg  az  önkormányzat  –  mint  
kézfizető  kezes -  felszólító  levelet  nem kap akár  fizetésről,  akár  szerződés  felmondásáról, 
addig erről a dologról nincs mit beszélni. Kéri, hogy ne zaklassák ilyen mértékben tovább 
ezzel az üggyel, mert minden idejét e probléma megoldása tölti ki.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Reméli, hogy nem kerül sor arra, hogy az önkormányzat levelet kapjon, mert akkor már késő 
lesz.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Elmondta,  hogy  a  mai  napon  bent  volt  az  Alföld  Takarékszövetkezetben.  A  pontosság 
kedvéért  szükségesnek tartja megemlíteni,  hogy a felszólító levelek ki lettek küldve – bár 
valóban nem az Önkormányzat részére, hanem a Sárrét Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 
részére, illetőleg a polgármester úr saját címére.
Tehát ők úgy nyugtázzák ezt a dolgot, hogy a felszólítások megtörténtek, 2012. március 8.-án 
lejár a hitelszerződés. Mái napig kamatfizetés nem történt.
Kiss Sándor polgármester
Kamatfizetés történt 3 millió Ft összegig.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Igen, 2,5 millió tavaly májusban.
Most jelenleg 3.566 000 Ft hitelkamat-tartozás van.
Kiss Sándor polgármester
A mai  napon Lévai  úrral  megegyezés  történt,  hogy 2 hétig  nem bontják fel  a  szerződést 
(mivel az MVH 2 hétre vállalta a kifizetést  + a kamattartozást is 2 hétre vállaltuk) és ez 
pontosan elég idő ahhoz, hogy ne érintse az önkormányzatot.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Nagyon jó lenne, ha ez így történne. Érdekességképpen tájékoztatásul elmondta, hogy átnézve 
a  teljes,  banknál  lévő  anyagot,  az  iratokból  az  volt  megállapítható,  hogy  nem  került 
közjegyzői okiratba sem a jelzálogszerződés, sem pedig a kézfizető kezesség. Addig, amíg 
végrehajtható okirattá nem válik a kézfizető kezesség és a jelzálogszerződés, addig igazából 
nem történhet semmilyen jogi lépés, sem inkasszálás a bank részéről.
Ügyvédkollegákkal  is  konzultálva,  a  választható  következő  lépés,  bírósági  útra  terelni  a 
dolgot – amennyiben a felszólítás megtörténik.
A támogatás lehívásával kapcsolatosan sincs még a mai  napig sem konkrét információ.  A 
március 8.-i határidő is azonnal itt van, akkor már visszafizetési kötelezettségünk van. Addig 
nincs meghosszabbítás sem, míg a kamatkövetelés kifizetésre nem kerül.
Kiss Sándor polgármester
Egyetért a bírósági út megindításával.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mit  kell  azon  érteni,  hogy  nem  került  végrehajtható  okiratba  a  jelzálog  és  a  kézfizető 
kezesség.
Dr. Kovács Miklós jegyző
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A  közjegyzői  okirat  egy  végrehajtható  okirat.  Azt  jelenti,  hogy  az  alapján  megindítja  a 
végrehajtást, a bank azonnal inkasszó alá helyezi – adott esetben az adós számláját.
Egyébként a bank sem tudja megmagyarázni, hogy ez miért maradt el részükről.
Kiss Sándor polgármester
A bank egy eleve rossz, nem jól előkészített szerződést kötött velünk. Nem hiába nincs már 
ott sem a bankvezető, sem pedig ezen projektet előkészítő dolgozó sem. Sőt, maga a Pocsaj és 
Vidéke Takarékszövetkezet is megszűnt, ennek helyébe lépett az Alföld Takarékszövetkezet.
Ha bírósági útra terelődik a dolog, az igen hosszú folyamat lesz, hisz nagy-nagyon sok ember 
érintett ebben az ügyben.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ez csak annyit fog jelenteni, hogy időt nyerünk az ügyben.
Kiss Sándor polgármester
Olyan nem lesz, hogy az önkormányzat egy hónap múlva csődbe megy, ezt ő garantálja.
Most ígéretet kapott Lévai úrtól, hogy két héten belül rendezik a kamatot azok, akiknek kell. 
Az MVH-hoz a hiánypótlást felesége bevitte, azt befogadták, az Ökoparkot helyszíni szemlére 
nem jelölték ki, ami azt jelenti, hogy három héten belül utalják a banknak az összeget.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A  banknak  visszautalt  összeg  azonnal  tőketartozás  kiegyenlítésébe  fog  menni,  vagy  az 
szabadon felhasználható pénzeszköz lesz?
Kiss Sándor polgármester
Azonnal tőke.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Abból lesz a kamatkövetelés kiegyenlítve?
Kiss Sándor polgármester
Nem. A kamatot két héten belül fizetjük. Ezt pedig azt mondták az MVH-nál, hogy három 
héten belül fizetik ki a tőkét. A kamat az külön lesz.
A  másik  probléma,  hogy  a  kivitelező  miért  nem  fejezi  be  a  munkát.  A  SAFKE  a 
fővállalkozóval  van  szerződésben,  nem  a  mi  dolgunk,  hogy  az  miért  nem  fizeti  ki  az 
alvállalkozókat. Ez sem a SAFKE-t, sem az önkormányzatot nem érinti.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Pénzügyi fedezet nélkül hogyan lesz kivitelező, hiszen az már nincs meg.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ha nem lesz fedezet, akkor meg nem lesz befejezve?
Kiss Sándor polgármester
Valóban nincs meg,ez a nagy probléma.
Jelenleg 70 %-ig tudjuk leigazolni, a maradék 30 %-ot elő kell teremtsük. Ezen dolgoznak, 
olyan vállalkozót keresnek, aki befejezi. 
Azzal,  hogy a projektmenedzsment  kiszállt  a  buliból,  gyakorlatilag  egyedül  az ő nyakába 
maradt az egész, és ő meg nem ért hozzá.
Makra Sándorné képviselő
Ez már régebbről köztudott, hogy oda van a pénz és nem folytatódnak a munkálatok. Miért az 
utolsó pillanatban kell intézkedni, miért nem lehetett már előbb?
Kiss Sándor polgármester
Részletezi a 70 %-os készültségi állapot szakaszait, mely munkálatok elvégzését munkanapló 
alapján a műszaki ellenőr le is igazolt.  Akkor állt le az építkezés, amikor kiderült,  hogy a 
fővállalkozó  zsebre  tette  a  pénzt,  s  nem  fizeti  az  alvállalkozót.  Ilyen  probléma  sajnos 
Magyarországon nagyon-nagyon sokszor előfordul.
Konkrétan a kérdésre válaszolva elmondta, a kivitelező céget  (DIAMOND Zrt.) háromszor- 
négyszer  is  felszólítottuk a beszámolásra  (melynek írásos nyoma is van),  nem veszik át  a 
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levelet,  nem  válaszolnak,  nem  elérhetőek,  sem  telefonon,  sem  személyesen.  Az 
alvállalkozókat nem fizették ki, nyilván ezért ők sem fogják tovább folytatni a munkát.
Sajnos egy ilyenbe hamar beleszalad az ember, ha nem a saját kezébe tartja a közbeszerzést. 
A  Mátrix  Audit  Kft.  bonyolította  le  a  közbeszerzést,  aki  egy  teljesen  független  cég,  ő 
választotta ki a legjobb cégnek látszó kivitelezőt.
Az önkormányzatnak az az érdeke, hogy 100 %-ra le tudjuk zárni a beruházást. Ehhez viszont 
még 2,5 millió Ft szükséges.
Ismételten  elmondja,  hogy ő  is  megtehetné,  hogy kilépjen  a  SAFKE-ből,  de  ő nem akar 
bíróság elé menni.

Dr. Kovács Miklós jegyző
A kézfizető kezesség úgy is az önkormányzatot fogja terhelni. Az egyesületnek gyakorlatilag 
első  körös  felelőssége  van,  másodkörös  felelőse  az  önkormányzat,  nem  beszélve  a 
jelzálogjogról  és  a  kézfizető  kezességről;  másodkörben  akármi  történik,  úgy  is  az 
önkormányzat nyakába fog maradni.

Kiss Sándor polgármester
Amennyiben most kiugrunk belőle, és nem fejezzük be, akkor a fennmaradó 30 %, durván 8 
millió Ft az önkormányzat nyakába fog maradni.
Visszautalva a már elhangzottakra - a Lévai úrral megbeszéltekre - elmondta, ha a szerződést 
meghosszabbítják március 31-én, akkor szeptember 30-ig kell elszámolnunk az MVH-nak.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Szeptember 30-ig 100 %-ban el kell számolnunk, mert tovább nincs türelmi idő.

Kiss  Sándor polgármester
Ez pontosan így van.

Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Egyszerű  halandó  számára  –  s  magát  is  ide  sorolva –  ez  egy  abszolút  felfoghatatlan  és 
szövevényes.
Másik megjegyzése, hogy véleménye szerint ebbe mindnyájan belebukhatunk polgármester 
úrtól kezdve az egész önkormányzatig.

Kiss Sándor polgármester
Akkor sem teheti meg, hogy otthagyja a SAFKE-t, mert akkor biztos lenne a bukás. Neki ki 
kell tartani, mintahogyan a kapitánynak is utoljára kell elhagynia a fedélzetet. Az az érdeke és 
célja, hogy az önkormányzat ne kerüljön bajba. Nyilván azért fizette ki már az első 3 millió 
forintot is.
Azt  nem  cáfolja,  hogy  ő  nem  hibázott,  de  ugyan  úgy  hibázott  a  Pocsaj-és  Vidéke 
Takarékszövetkezet  is.  De az sem véletlen,  hogy feloszlatták az egész vezérkarát  ennek a 
pénzintézetnek.
Az más kérdés, hogy iszonyatosan nehéz összehívni egy közgyűlést, hiába kerül kiküldésre 
tértivevényesen a meghívó 30 embernek, abból csak 4-en jelennek meg. A határozatképtelen 
gyűléseken  nem  lehet  új  tisztségviselőket  választani.  Igazság  szerint  már  réges-régen  fel 
kellett  volna  oszlatni  ezt  az  egyesületet,  hiszen  sok  tag  kilépett,  s  tagdíjat  is  sokan nem 
fizetnek. Ilyen alapon már nincs is egyesület, most egy törvénytelenséget tartok fenn. Most új 
tagok felvétele vált emiatt szükségessé.
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Munkájának 80-90 %-át a SAFKE-ügy köti le, sőt már nem csak neki, hanem családjának, 
kollégáinak is. Éjjel-nappal ezen probléma megoldásán fáradozik. Pontosan az önkormányzat 
védelmében dolgozik, van talpon – pedig már régen leléphetett volna.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Úgy gondolja, hogy egy közért dolgozó embernek ez a felelőssége, melynek meg is kell, hogy 
legyen.

Kiss Sándor polgármester
Azt gondolja, hogy közért dolgozó emberek is léptek már le ebből a munkából. A SAFKE 
tagságából, elnökségéből is, itt a bárándi képviselő tagjaink közül felelős beosztású emberek 
is voltak, akik még engem vádolnak bizonyos dolgokkal, és elfelejtik, hogy SAFKE tagok, és 
még nyilatkoznak is újságoknak. De ő nem fog elmenekülni.
Az a kérése Makra Sándorné képviselő asszony felé, hogy legyen nyugodt, és kéri, hogy ne 
legyen  mindig  ez  a  téma,  hiszen  emellett  még  sok  fontos  dologgal  kell  foglalkoznia  a 
költségvetés készítése idején. Bár elismeri, hogy teljesen jogos, hogy valamennyi képviselőt 
izgatja ez a dolog.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Rajtunk  kívül  az  egész  falut  izgatja,  mert  állandóan  ez  a  beszédtéma,  erről  kérdeznek 
bennünket, és mi nem tudunk mit mondani. Nagy nyomásnak vagyunk kitéve. Én attól félek - 
vélekedik, hogy ebbe bele fogunk bukni.
Kiss Sándor polgármester

Akkor buknánk bele,  ha most  lemondanék.  De ez nem történik meg.  Csak azon dolgozik 
nap,mint nap, hogy be tudjuk fejezni. Semmi másért. Sajnálja, hogy pont a hozzáállás miatt a 
másik 50 millió Ft elveszett, nagyon jó lett volna az ifjúsági szállót megépíteni. De egyedül 
ezt már nem tudja bevállalni. Már egyszer felkínálta az összes vagyonát 35 millió Ft értékben. 
De a bank ezt kevésnek találta, nem fogadta el.

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Sokszor történik ilyen, ha az ember végzi a dolgát, melyet a legjobban szeretne, és egy apró 
hibának ilyen nagy negatív hatása van az önkormányzatra.

Kiss Sándor polgármester.
Ilyen nem fog előfordulni többször. Egyébként is ezt az ügyet véleménye szerint felfújják.
Hogy kinek kellett volna a pályázatot, a kézfizető kezességet aláírni a banknál. Esetleg az 
alpolgármesternek?  Ki a  kézfizető  kezes  ilyen  esetben,  amikor  az önkormányzat  területén 
önkormányzati vagyonná váló épületek épülnek? Sok nyitott kérdés van.

Makra Sándorné képviselő
Sérelmezi, hogy nem kellőképpen tájékoztatta a testületet,  nem magyarázta el érthetően az 
igazságot.

A szóváltás a képviselő asszony és polgármester úr között személyeskedésbe torkolt, így azt 5 
perc szünet elrendelésével zárta le polgármester úr.
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(A szünetben polgármester úr elhagyta a termet, közben megérkezett Makra Gergő képviselő.)

A szünetet  követően Ulveczki Lajosné alpolgármester asszony javasolta az ülés bezárását, 
megköszönve a megjelentek részvételét.

K.m.f.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

                                                    Baranyai Árpád
                                                        jkv.hit.

A jegyzőkönyv elkészült:
………………………….dátum
………………………….aláírás

A jegyzőkönyv véglegesítése
………………………….dátum
………………………….aláírás

TERKA programba elküldve
………………………….dátum
………………………….aláírás

Kormányhivatal részére elküldve
………………………….dátum
………………………….aláírás
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