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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 06.-i rendkívüli üléséről készült

Jelen vannak: Kiss Sándor polgármester
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Erdős Zsolt képviselő
Makra Gergő képviselő
Makra Sándorné képviselő

Jelen van továbbá:   Dr. Kovács Miklós (jegyző)
Barta Lászlóné (jkv.vezető)

lakosság részéről 1 fő, később csatlakozik még 1 fő

Kiss Sándor polgármester

Köszöntötte  a  megjelenteket,  a  testületi  ülést  megnyitotta.  Megállapította  annak 

határozatképességét, majd ismertette a megtárgyalni kívánt napirendeket.

Mivel  további  javaslat,  vagy  módosítás  nem  érkezett  a  napirendre  vonatkozóan,  így  a 

képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  nem  és   tartózkodás  nélkül,  egyhangúan  az  alábbi 

határozatot hozta:

1/2012. (I.06.) 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 köztemetőben  alkalmazandó 2012. évi díjtételek meg-

     határozása

     Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

2./ Bárándi Sport Egyesület 2012. évi támogatása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

3./ Rekortán pálya (iskolai sportpálya) bérleti díja

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4./ DEKOM kérelme

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
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5./ Civil referens kiválasztása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

6./ K ü l ö n f é l é k

Kiss Sándor polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolta megválasztani Makra Gergő képviselőt, aki elfogadta a 

felkérést.

A képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül,  egyhangúan  az  alábbi 

határozatot hozta:

2/2012. (I.06.) számú  Képviselőtestületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Makra  Gergő 

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

A köztemetőben alkalmazandó 2012. évi díjtételek meghatározása

Dr. Kovács Miklós jegyző

Elmondta, hogy a kiküldött előterjesztés mellékletét képezi a Püspökladányi Városüzemeltető 

és Vízszolgáltató Kft. válaszlevele, mely szerint azért nem számoltak a 2 %-os áfa emeléssel, 

mert  ez  minden  egyes  termék  esetében  –ami  ÁFA  köteles  –  gyakorlatilag   kötelezően 

viselendő közteher.  A 4,2 %-os emelés  pedig az ő állításuk szerint  nem igazán fedezi  az 

infláció mértékét, mert várhatóan ebben az évben 5 %-os infláció emelkedéssel számolhatunk.

Az előző testületi ülésre került előterjesztésben már a Városüzemeltető meghatározta a 2012. 

évre a bruttó értékeket is, és abban már a 2 %-os áfa- emelés is be volt kalkulálva.

Már  a  múltkori  testületi  ülésen  is  elhangzott,  hogy  mivel  ezek  szabad  áras  díjak,  így 

gyakorlatban  az  önkormányzatnak  javaslattételi  lehetősége  van,  de  ezeket  az  összegeket 

befolyásolni valójában nem tudjuk. Amit ők a tevékenységük során alkalmaznak, ezek szabad 

áras termékek. A testület a temetkezési törvényben meghatározott sírhelyek díját állapíthatja 

meg.
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Erdős Zsolt képviselő

Egy lakossági  észrevételt,  javaslatot  szeretne  tolmácsolni,  amikor  megkérdezi,  hogy  nem 

lehetne-e a kerítésen belül élő sövényt telepíteni? Véleménye szerint a díjemelés fejében talán 

lehetne ilyen kérni.

Kiss Sándor polgármester

Az AKSD annak idején telepített, de nem sok maradt meg belőle.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Ő úgy emlékszik,  hogy már   az  előző  üzemeltető  is   Koroknai  Béla  képviselő  többszöri 

javaslatára, illetve kérésére körbetelepítette a kerítés belső oldalánál, de nem sok maradt meg 

belőle. Akkor talán vittek is el belőle, de gondozva sem lett megfelelően - pedig nagyon szép 

lenne.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Fontosnak tartja hozzátenni, hogy a tavalyi  évben  és azt megelőzően az AKSD-vel olyan 

szerződésünk volt,  hogy ők a köztemető üzemeltetéséért  bérleti  díjat fizetnek, s a korábbi 

megállapodások  szerint  a  bérleti  díjat  fordították  vissza  a  temető  fejlesztésére, 

korszerűsítésére, felújítására. Tavaly áprilisban született egy döntés arról, hogy most már a 

temető  üzemeltetéséért  készpénzben,  egyösszegben  fog  fizetni  a  temető  üzemeltetője  az 

önkormányzatnak. Az önkormányzat mérlegelési jogkörébe fog tartozni, hogy ezt az összeget 

visszafordítja-e  a  temető  fejlesztésére,  vagy  pedig  marad  a  költségvetésben 

hiánycsökkentésre.

Kiss Sándor polgármester

A SALIX-SINUÁLIS (?) Szövetkezet felajánlásáról adott számot. A Bárándért Egyesülettel 

egy olyan szaporító anyagot adnának, melyet Németországban díszkerítéseknek használnak. 

Ezt szívesen beültetik anyavessző áron, és gondozzák is az első évben. Ez egy nagyon szép, 

autó által szinte áttörhetetlen, gyorsan növő, akár 2-5 m magasságra is felnövő sövény. Itthon 

a vesszők szaporítására április elsejétől kerül sor. Véleménye szerint ez a legolcsóbb. Nincs 

értelme  drága  tujákkal  körbe ültetni,  hiszen azt  könnyen ellopják.  Ebből  3  év múlva  egy 

nagyon szép 2 m magas összefont  kerítésünk lehet. Ez egy felajánlás.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Javasolta,   mivel  a  Városüzemeltető  múlt  évre  esedékes  üzemeltetési  díjának  átutalási 

határideje   január  15.,  annak  felhasználásáról  ráérünk  majd  dönteni  a  költségvetés 

tervezésekor.
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Kiss Sándor polgármester

Viszont  a   2012.  évi  temetkezési  díjtételek  elfogadásáról  döntenünk  szükséges,  ezért 

szavazásra bocsájtotta a kérdést.

A  képviselő-testület  egyhangú  szavazással,  5  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 

rendeletet alkotta:

Báránd Község Önkormányzatának Képviselő –testülete

1/2012. (I.06.) rendelete

A köztemető használatának rendjéről szóló 10/2007. (V.23.) számú rendelet 

módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzatának  Képviselő  –testülete  a  temetőkről  és  temetkezésekről 

szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésének, 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának 

felhatalmazása  alapján,  valamint  annak  végrehajtására  kiadott  145/1999.  (X.1)  Korm. 

rendeletben  foglaltakra  is  figyelemmel  a  köztemető  használatának  rendjéről  az  alábbi 

rendeletet alkotja:

1. §

A 10/2007. (VI.23.) KT rendelet  (továbbiakban:  rendelet)  1.  számú melléklete  helyébe az 

alábbi rendelkezések lépnek:

1. számú melléklet:

Megnevezés 2012. év
Nettó Bruttó

1. Temetési hely díjak
Gyermek sírhely 25 évre
- Megváltás 
- Újraváltás ingyenes 

4 610 Ft
 ingyenes

5 855 Ft 
ingyenes

Egyes sírhely 25 évre
- Megváltás 
- Újraváltás 

17 364 Ft
3 347 Ft

22 052 Ft
4 251 Ft

Kettős sírhely 25 évre
- Megváltás 
- Újraváltás 

20 848 Ft
7 011 Ft

26 477 Ft
8 904 Ft

Urnasírhely 25 évre
 -Megváltás
- Újraváltás

6 815 Ft
2 205 Ft

8 655 Ft
2 800 Ft

2. Temetkezési szolgáltatók által megfizetendő díjak 
Létesítmény igénybevételi díj
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-1. típus: Tárolással, temetéssel 
összefüggő (energia, takarítás, hűtés) 1-4 
nap között

18 598 Ft 23 619 Ft

-2. típus: Boncolással összefüggő
(energia, takarítás, hűtés) 1-4 nap között 22 781 Ft 28 932 Ft
-3. típus: Tárolással, temetéssel 
összefüggő
(energia, hűtés) 4. napon túl 

1 971 Ft 2 503 Ft

Üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja
- Elhunyt és a koszorúk sírhoz szállítása
gyászgépkocsival/gépjármű 5 493 Ft 6 976 Ft
- Sírnyitás
- normál 
- mélyített 
- gyerek sírhely 
- urna sírhely 

9 995 Ft
13838 Ft
4 610 Ft
4 610 Ft

12 694 Ft
17 574 Ft
5 855 Ft
5 855 Ft

- Visszahantolás
- normál 
- mélyített 
- gyerek sírhely 
- urna sírhely 

4 285 Ft
5 931 Ft
1 976 Ft
1 976 Ft

5 442 Ft
7 532 Ft
2 510 Ft
2 510 Ft

3. Temetőfenntartási hozzájárulás
Temetőfenntartási hozzájárulás/nap 613 Ft 779 Ft

2.§

(1) Jelen rendelet 2012. január 06. napján lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.
(2) Jelen rendelettel nem érintett részeiben a 10/2007. (V.23.) KT. rendelet változatlan 
tartalommal hatályos.

                       
                          Kiss Sándor                                                  Dr. Kovács Miklós
                         polgármester                                                         jegyző
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2.napirendi pont

Bárándi Sport Egyesület 2012. évi támogatása

Dr.Kovács Miklós jegyző

A kiküldésre került előterjesztésben és MLSZ által küldött levélben foglaltakat összegezve 

elmondta, hogy a társasági és az osztalék adóról szóló törvény értelmében 2011. júliusától 

2012. júniusáig utánpótlás nevelésre a Sportegyesület 2.970.000 Ft-ot nyert pályázati  úton, 

mégpedig  úgy,  hogy   a  helyi  vállalkozások  adójuknak  a  jóváírásából  gyakorlatilag 

működtetésükre tudják fordítani. Viszont ebben a pályázatban önerő biztosítására is szükség 

volt, ami konkrétan 410.000 Ft. A Sportegyesület bevállalta, hogy önerőként ezt teljesíteni 

fogja. Az Egyesület ezen összeg megállapítását kéri most  a Képviselő-testülettől.

Makra Gergő képviselő

Az idei évben ezen felül mennyi összeget kér még a sport a költségvetéstől?

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ezen felül  semmit  nem kérnek,  illetve  ha a  pályázat  áprilisban  is  támogatást  nyer,  akkor 

valószínűsíthető, hogy valamennyi önerőt abban is vállalni kell. Az maximum ugyanekkora 

lehet majd. Most egyelőre, ami betervezésre kellene hogy kerüljön, amivel számolni kellene a 

költségvetés készítésekor, ez gyakorlatilag  a 410 ezer forint, amennyiben a Képviselő-testület 

megszavazza.

Kiss Sándor polgármester

A  Kormány  ezt  a  fajta  segítségét  jónak  tartja,  teljesen  más  elv,  ez  egy  jó  koncepció. 

Hamarabb is kitalálhatták volna. Javasolja elfogadásra.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ezt  az  összeget  utánpótlás  nevelésre  kell  fordítani.  A  meglévő  diákcsapatok  működését, 

illetve  a  későbbiekben  a  foglalkoztatását,  valamint  az  óvodai  sportolási  lehetőségeket  is 

ezáltal  nem csak ebben az  évben,  hanem várhatóan  a  jövő tanítási  évben is  tudjuk majd 

biztosítani.

Ő is úgy ítéli meg, hogy ez mindenképpen pozitívumként értékelendő.

Mivel több hozzászólás nem volt, így Kiss Sándor polgármester szavazást rendelt el. Csak az 

előterjesztésben foglaltakra  vonatkozóan kérte a jelenlévők hozzájárulását.
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A  képviselő-testület  5  igen  szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  egyhangúan 

meghozta az alábbi határozatot:

3/2012.(I.06.) számú Képivselő-testületi  h a t á r o z a t

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  az 

előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s úgy határozott, hogy a 

ki/4625/2011.  iktatószámú  Magyar  Labdarúgó  Szövetség  által 

megítélt  2.970.000,-Ft  támogatási  összeghez  a  Bárándi  Községi 

Sport  Egyesület  részére  a  410.000-,  Ft  összegű  önerőt  biztosítja, 

melyet  a  2012.  évi  költségvetés  tervezésekor  az  előirányzatok 

vonatkozásában figyelembe vesz.

Felelős:

Határidő:

3. napirendi pont

Rekortán pálya (iskolai sportpálya) bérleti díja

Kiss Sándor polgármester

Úgy gondolja, az előterjesztésben minden le van írva. Véleménye szerint több díjat nem lehet 

kérni, hiszen a világítás nem épült meg.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Az árat illetően nem tudunk viszonyítani, hiszen nem tudjuk, hogy ez most sok, vagy kevés.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Válaszolva a kérdésre elmondja, hogy a környező települések terembérleti, illetve a műfüves 

pályáinak  bérleti  díjához  képest  arányában  állónak  gondolja.  Ez  azért  került  így 

meghatározásra  –  részben  az  előbb  elhangzottak  miatt  -   részben  pedig  amiatt,  hogy 

amennyiben  ez  a  társadalmi  adó  kedvezmény  2012.  áprilisában  komplexum,  illetőleg 

sportlétesítmények fejlesztésére is lehetőséget fog adni,  adott esetben ennek a komplexumnak 

a fejlesztését is magába tudja foglalni ez a pályázat. (Például a világítás kiépítését, melyből  

nem csak a sportegyesület, hanem az iskola is ugyan úgy tud profitálni, eszközök beszerzését,  

terület bővítését.) Véleménye szerint  nagyon sok lehetőség rejlik benne. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester 

Valóban úgy megnőtt az igény?

8



Dr. Kovács Miklós jegyző

A  pályázat  szempontjából  mindenképpen,  mert  az  utánpótlás  nevelés,  illetőleg  a  nagy 

csapatnak  az  edzéseit  itt  tudják  biztosítani,  ezért  a  pályázatban  elszámolható  költségként, 

nekünk akkor bérleti díjban tudják kompenzálni a támogatást.

Kiss Sándor polgármester

Véleménye  szerint  igény  mindenféleképpen  lenne  rá,  ha  az  elhangzott  hiányosságokat  ki 

tudnánk  küszöbölni.  Ezt  mutatja   a  faluban  megépült  másik,  magán  tulajdonban  lévő 

teniszpálya, amely állandóan használatban van, mivel itt biztosítva van a világítás is.

Erdős Zsolt képviselő

Első olvasatra neki soknak tűnik a 3000 Ft, hiszen egy órára két embernek, fejenként 1500 Ft 

szerinte sok.

Másik kérdése, hogy ez az ár megállapítása igazgató nővel egyeztetve lett-e?

Az  ülésteremben  lévő  Erdeiné  Hákli  Ildikó  igazgató  igenlően  válaszolt  a  kérdésre. 

Elmondta továbbá, hogy a pálya őrzése megoldatlan. Első évben ezt még  a rendelkezésre álló 

közmunkásokkal  meg  tudta  oldani,  viszont  most  már  ennek  hiányában  sajnos  nem.  A 

felügyelet  alatt  a  gyerekek  nem  vandálkodtak.  Ennek  hiányában  viszont  bemásznak  a 

kerítéseken, bemennek a Plébánián keresztül, szétszedték már a tárolót,  betörtek a Plébánia 

kis épületébe, stb.

Ennek megoldásában kéri a testület segítségét. Nem szeretné, ha ebből konfliktus lenne. A 

gyerekeknek viszont feltétlen szükség lenne a mozgásra, sportolásra.

(Makra  Gergő  képviselő  részéről  elhangzott  egy  javaslat,  miszerint  csapatsport  esetén  3000  Ft,  egyedi  

igénybevételnél 1500 Ft-ot kérjünk.--- de ezt a hozzászólást a hangfelvételen nem találom.)

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ahogyan az előterjesztésben is szerepel, az állagmegóvási munkák finanszírozása sem lesz 

egy  egyszerű  feladat.  Magának  a  rekortánnak  a  rendben  tartása  is  óriási  összegeket  fog 

felemészteni,  nem  beszélve   a  kerítés  és  kapuk  folyamatos  javítása,  a  feltört  lakatok 

lecserélése  –  ezek  is  indokolják  a  magasabb  bérleti  díjat,  másrészt  a  pályázat  miatt  is 

szerencsés. Hiszen ha ezeket a pályázatból 2012. második felében meg tudjuk majd oldani (pl. 

körbekerítés, rendszeres őrzés, fejlesztések, állagmegóvásra tudunk majd pályázni), akkor úgy 

gondolja, hogy arányában lesz a kettő. Majd ha olyan minőségi színvonalat fog képviselni a 

pálya, ami elvárt lesz. 
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Kiss Sándor polgármester

Ha ketten mennek teniszezni,  akkor egy mozijegy ára,  ha négyen mennek,  akkor fele,  ha 

többen mennek focizni, akkor 200.- Ft, vagyis egy sör ára – vélekedett a díj nagyságáról.

Erdős Zsolt képviselő

Akkor  egyelőre  magánszemélyektől  most  még  nem  tudjuk  elindítani  a  bérleti  díjak 

beszedését?

Dr. Kovács Miklós jegyző

Valóban,  egyelőre  nem  kívánjuk  magánszemélyektől.  Majd  akkor  lesz  ennek  igazából 

revalenciája, ha megfelelően tudjuk működtetni, őrzéséről gondoskodni, - most elsősorban a 

pályázat miatt szükséges megállapítanunk.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Bérletet esetleg nem lehet kiadni? Akár heti bérletre is gondol.

Dr Kovács Miklós jegyző

Ha a pálya védettsége, elzártsága és  felügyelete meg lesz oldva, akkor igen. Hiszen felügyelet 

alatt a gyerekek sem vandálkodnak. Edzéseken mindig van egy felnőtt velük, aki felelősség 

tartozik mindenérti

Kiss Sándor polgármester

Megkérdezi  a jelenlévőket,  hogy az elhangzott  módosításokkal  elfogadják-e a bérleti  díjra 

vonatkozó előterjesztést?

A  képviselő-testület  5  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül,  egyhangú  szavazással  az  alábbi 

határozatot hozta:

4/2012.(I.06.) számú Képviselő-testületi   h a t á r o z a t

A) Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben  szereplő 2/2  hrszú.-ú  rekortán  pálya  2012.  évre 
vonatkozó bérleti díját 3000 Ft/óra összegben állapítja meg.

                                                                                             

B) Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő 2012. évre vonatkozó bérleti díjat nem 
fogadja el, az alábbi módosításokat javasolja:
………

Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Kovács Miklós
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4. napirendi pont

DEKOM  (Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentőcsoportjának) kérelme

Kiss Sándor polgármester

Felkérte a jegyző urat, ismertesse a kérelmet.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Elmondta, hogy a most beadott kérelem kapcsolódik az előző testületi ülésen tárgyalt HURO 

pályázathoz. Akkor a Művelődési Ház megvásárlására tettek javaslatot, most pedig a rendelő 

megvásárlására. Gyakorlatilag szakorvosi rendelő kialakítására szeretnék igénybe venni ezt az 

épületet. A pályázat lényege megegyezik az előzővel, annyival módosítva, hogy a Művelődési 

Házban az oktatási központot szeretnék kialakítani, a Késmárky doktor  rendelőjében  pedig, 

hozzávéve a Lakatosné Daróczi Márta tulajdonát képező gyógyszertárnak épült épületrészt is 

(melyre már tudomása szerint  a vételi szándéknyilatkozatot alá is írták)  egy szakrendelőt, 

illetve katasztrófavédelmi központot alakítsanak ki a későbbiek folyamán.

Jelen  pillanatban  a  Lakatosné  része  osztatlan  közös  tulajdonban  van.  Természetben  nem 

megosztható az épület.

Ha  a  képviselő-testület  hozzájárul  a  szóban  forgó  épületrész  eladásához,  akkor  is  csak 

osztatlan közös tulajdonként lehet értékesíteni azt a tulajdoni hányadrészt, ami a rendelőt és 

az  ahhoz tartozó  területet  magába  foglalja.  Jelen  pillanatban  a  teljes  rendelő  épület  2101 

tulajdoni  hányad,  melyből  a  Lakatosné  Daróczi  Mártáé  106/2101  tulajdoni  hányad,  a 

fennmaradó rész pedig az önkormányzaté. Természetben ez úgy néz ki, hogy a két rendelő 

között van beékelődve a gyógyszertári rész, s a vele egy síkban, mögötte  lévő 2 darab garázs 

épülete jelen pillanatban a Lakatosnéjé. S mellette, a két oldalra, gyakorlatilag a rendelő meg 

az udvarrészek azok az önkormányzaté. 

Most azt szeretnék megvalósítani, hogy a gyógyszertárnál,  leválasztva a területet,  de még 

sem megosztva, a gyógyszertár és rendelő rész, illetőleg a hozzá kapcsolódó udvart szeretnék 

ők a pályázatba bevonni és ezt szakrendelővé kialakítani. 

Ha az önkormányzat adott esetben hozzájárul kérelmükhöz, akkor pontosan fel kell mérni, 

hogy milyen tulajdoni hányadrészeket lehet belőle értékesíteni.

Makra Gergő képviselő

Teljesen meglepte őt ez a vételi ajánlat. Ismertette saját elképzelését – melyet a költségvetés 

tárgyalásánál szeretett volna felvetni-, hogy a védőnőket felhozva a jelenlegi helyükről, egy 

egészségügyi központ alakítanánk ki itt. A jelenlegi védőnői épület az  borzasztó. Meg lehetne 

oldani, hogy a kisgyermekeket ide hozzuk fel az orvosok mellé, sokkal szebb és higénikusabb 
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környezetbe. Ha értékesítenénk a jelenlegi védőnői ingatlanunkat, annak a bevételéből esetleg 

mi is meg tudnánk vásárolni a gyógyszertári részt. Annak a híve, hogy az egészségügyi ellátás 

egy épületbe legyen. Már ha a gyógyszertár nem költözik ide, akkor a védőnők kerüljenek fel. 

Példának hozta fel Földest, ahol szintén egy épületben vannak a védőnők a háziorvosokkal.

Kiss Sándor polgármester

Érdekesnek találta az ötletet

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Nem rossz gondolatnak tartja képviselő úr javaslatát, hiszen véleménye szerint is igen elavult 

már a védőnők épülete.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ezzel csak annyi a probléma, - mondta, hogy már Lakatosnéval opciós szerződést írtak alá.

Viszont a doktor úrral történt beszélgetésből az is kiderült, hogy a rendelő mögötti két garázst  

is szeretnék felújítani. Akkor olyan elképzelés is felmerült, ha a garázst  ígyis-úgyis felújítják, 

akkor   valamilyen szinten a vételárba beépítve lehetne kompenzálni, hogy a mi fennmaradó 

részünket (a garázs melletti Máltai épületet)    is újítsák fel a vételáron felül. Akár ide is fel  

lehetne hozni a védőnőket.

Másik  probléma  ezzel  a  javaslattal  az,  hogy  arra  az  ingatlanra  (Vörösmarty  u.  20.)  van 

betervezve  a  két  fóliasátor  is.  Ott  már  a  helyszínt  letisztították,  ha  indul  a  Start  munka, 

áprilisban ott 2 fóliasátor épül.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Az egyik énje támogatja, másik pedig berzenkedik ezektől az általa is jónak és szépnek tartott 

gondolatoktól. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy lassan már nem marad az önkormányzatnak 

semmilye, kiáruljuk önmagunkat.

Makra Gergő képviselő

Felvetette a tartós bérlet lehetőségét pl. 10 évre, s ha ezek a fejlesztések megvalósulnak, akkor 

lesz elővásárlási joga a bérlőnek.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ha szakrendeléseket,  illetve katasztrófavédelmi központot akarnak kialakítani,  akkor nekik 

lesz egy tulajdoni  hányaduk (gyógyszertár)  és lesz egy bérletük,  amihez  még szeretnének 

hozzáépíteni.  A  szakrendelést  úgy  kívánják  felépíteni,  hogy  a  jelenlegi  épületrészhez  az 

udvarnál  L alakban  hozzá  akarnak építeni.  Ott  akkor  lesz  nekik  gyakorlatilag  2 tulajdoni 

hányaduk, plusz közte egy bérletük.

Tíz év múlva már a pályázatban ezt nem tudja megvásárolni. Ez esetben fennáll a veszélye,  

hogy hasonló csapdába kerülünk, mint a Tésztagyárnál.
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A pályázathoz most jelen pillanatban egy elvi hozzájáruláshoz van szükségük, hogy a vételi 

szándékot elismeri az önkormányzat, vagy sem.

Erdős Zsolt képviselő

A régi óvoda épületében nem tudnák ezt kialakítani?

Dr. Kovács Miklós jegyző

Ezzel az a baj, hogy nekik valamilyen orvosi intézményre (pl.rendelőre) van szükségük, az 

épület átminősítésére az esetleges nyertes pályázat  kihirdetéséig már nincs idő.

Ezeknek igazából akkor lesz revelenciája, ha majd nyernek a pályázatok.

A  kérdéskörben  saját  aggálya  –  melyet  megosztott  a  DEKOM-mal  és  a  Katasztrófa-

védelemmel  is  -,  hogy  az  orvosi  alapellátást  hogyan  fogjuk  a  későbbiekben  biztosítani. 

Elmondása szerint ők abszolút partnerek abban, hogy az adásvételi  szerződésben kikötésre 

kerüljön az, hogy csak orvosi ellátásra hasznosítják ezt az épületet mindvégig míg fennáll, 

illetőleg  az  elkövetkezendő  50-100  évben  mindenféleképpen  biztosítani  fogják  benne  az 

orvosi alapellátást. Ami jelen pillanatban működik, azt a későbbiekben is fenntartják.

Makra Gergő képviselő

Konzorciumban (DEKOM és az önkormányzat) nem lehetne-e beadni a pályázatot?

Dr. Kovács Miklós jegyző

Akkor nem lesz 100 %-os támogatottságú.

Makra Gergő gépviselő

Építésbővítés  nem lesz  a  pályázatban?  Esetleg  hozzásegítenének  bennünket  egy új  épület 

kialakításához  a  védőnők  részére.  Hiszen  ha  100  %-os  támogatottságú,  akkor  nekik  is 

mindegy

Dr. Kovács Miklós jegyző

A szerződésben kiköthetnénk esetleg azt,  hogy csak úgy értékesítsük,  hogy a kialakítandó 

szakrendelőben biztosítanak egy helyet a védőnőknek?

Az alpolgármester asszony helyesli az ötletet.

Dr. Kovács Miklós jegyző

A pályázatot január 31-ig be kell adniuk. Most csak az elvi hozzájárulásunk szükséges, hogy 

akarja-e értékesíteni az önkormányzat, vagy sem. Amennyiben akarja, igazából majd akkor 

kell elgondolkodni azon, hogy milyen feltételekkel, milyen konstrukciókkal. De ahhoz, hogy 

tervezni tudjanak, tudniuk kell a helyszínt.

Makra Sándorné képviselő

Felvetette azt a lehetőséget,  hogy mi lenne,  ha a védőnők feljönnének az Dr. Imre Gábor 

háziorvos rendelője melletti részbe, ahol most az asszisztencia van.
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Dr. Kovács Miklós jegyző

Javasolta, hogy az adásvételi szerződésbe bele lehetne foglalni azt, hogy a védőnőknek helyet 

biztosítsanak.

Közben  telefonon  felhívásra  került  Dr.  Késmárky-Kodak  András,  hogy  a  felmerülő 

kérdésekre  megválaszoljon.  Mivel  a  telefonos  egyeztetés  körülményes  és  nem  mindenki 

számára érthető volt,  így megegyezés  történt  arra vonatkozóan,  hogy az eddig felvetődött 

kérdések tisztázására egy rendkívüli testületi ülés keretében kerül sor. Ezen ülés  időpontjában 

közösen megállapodva, azt 2012. január  9.-én 14 órai kezdéssel határozták meg. Addig ezen 

kérdéskörben a határozathozatalt elnapolták.

A képviselő-testület  5  igen,  nem és  tartózkodás  nélkül  egyhangúan  az  alábbi  határozatot 

hozta:

5/2012. (I.06.) számú Képviselő-testületi  h a t á r o z a t

(Az tagintézmény vezetője elhagyja a termet)

5. napirendi pont

Civil referens kiválasztása

Dr. Kovács Miklós jegyző

Elmondta,  hogy  a  napokban  megkereste  Koroknai  Béla  és  jelezte  szükségességét  újabb 

kapcsolattartó kijelölésének., ugyanis februárban, vagy márciusban szeretnének  (a korábbi-

akban  már  meghatározottak  szerint)  egy  civil  kerekasztal  beszélgetést.  Kiss  Gyuláné 

lemondásával  megüresedett  ez a poszt,  s  kérik,  hogy helyette  az önkormányzat  válasszon 

másik kapcsolattartót a képviselő-testületből.

Kéri a javaslatokat a civil referens személyére.

Erdős  Zsolt  képviselő elvállalta  ezt  a  tisztséget,  ha  más  javaslat  nincs,  illetve  a  testület 

megbízza őt. Szívügyének érzi a civilek kérdését.

A  képviselő-testület,  egyetértve  a  képviselővel,  egyhangú  szavazással,  5  igen,  nem  és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

6/2012. (I.06.) számú Képviselő-testületi  h a t á r o z a t
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6. napirendi pont

K ü l ö n f é l é k

a.)  Katona Máté Antal Báránd, Hunyadi 68. szám alatti lakos kertföld vásárlása iránti 

kérelme

      (az ülésterembe érkezik a kérelmező)

Dr. Kovács Miklós jegyző

Felolvasta a kérelmező által 2012. január 03-án benyújtott kérelmét, melyben ajánlatot tesz a 

zártkertben  lévő  682  négyzetméter  nagyságú  önkormányzati  földterület  megvásárlására 

12.000.- Ft értékben.

Elmondja továbbá, hogy az önkormányzatnak jelen pillanatban 54 db kisparcellája van ezen a 

területen, amelyek helyrajzi számilag ugyan meg vannak határozva, de természetben egyik 

sincs  kitűzve.  Ezzel  kapcsolatosan  felmerülő  aggálya  az,  hogy  a  területet  értékesíteni  a 

helyrajzi szám alapján tudjuk, de a természetben beazonosítani abszolút nem. A kitűzéssel 

kapcsolatos kiadások a jelenlegi vételári ajánlatot kb. tízszer meghaladják.

Próbálkoztunk  volna  a  Start  munka  kapcsán  ezeken  a  területeken  növénytermesztéssel,de 

természetben nincsenek kitűzve, csak térképen vannak szépen meghatározva.

A Földhivatalnál már utána érdeklődött, s a szóban forgó nagyságnyi terület kimérettetése kb. 

100.000.- Ft-ba kerül.

Részéről problémaként ez merül fel, hogy egy 100.000 Ft-on kimérettetett földterületért az 

önkormányzat 12.000 Ft-ot kap.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Nagyon  összegabalyodtak  már  azok  a  földviszonyok.  Már  ezelőtt15-20  évvel  is  nagyon 

nehezen lehetett meghatározni az eredeti határokat. Annak idején, amikor ezeket a területeket 

kiosztották,  nagyon örültek az emberek,  mert  a  megélhetésüket  segítette.  Akkor többnyire 

még kézzel művelték. Most a gépi művelésnél gyakoriak az átszántások.

Nincs-e olyan személy, aki olcsóbban kitűzné?

Kiss Sándor polgármester

Javasolja a használatba adást.

Katona Antal vevő
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Használatba nem igazán szeretné, inkább csak megvenni.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Használatba  sem  tudjuk  adni,  mert  nem  tudjuk  kijelölni.  Ezek  a  területek  egyébként  is 

művelésen kívül, parlagon hagyott területek, jelen pillanatban ezeknek termőföld értéke nincs. 

Sokba kerülne a művelés alá vonása. Tudomása szerint támogatást is csak kijelölt területek 

után lehet igényelni.

Katona Antal vevő

Különösebben ő sem járt utána sem az árat, sem a kitűzést illetően. Mai napon nézegette az 

interneten, de konkrét ajánlatot ő sem kért. Pedig valóban jó lenne a pontos területet tudni,  

hiszen az átművelések gyakoriak a kertben, konkrétan ezen a területen is. Nyilván a térték 

irányadásnak jó, de mégis a cölöppel kijelölt, kimért terület a biztos.

Az ár egy ajánlat, nyilván a vevő mindig kevesebbet szeretne, de ennek kialakítása a vevő és 

eladó közös megegyezésén múlik.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Nekünk a vagyonrendeletünk alapján minden egyes ingatlan eladásánál vagyonbecslést kell 

készítenünk, amely jelen esetben is több tízezer forint lenne.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Javasolja vevőnek, járjon utána, hátha maszekban olcsóbban ki tudná méretni.

Dr. Kovács  Miklós jegyző

Vagy esetleg megoldható-e az, hogy amennyiben megtudunk egy konkrét árat,  amennyiért 

kitűznék, annak ellenértékében állapítanánk meg egy 15 évre tartó bérletet? Vagy az összeget 

tudván, az évet ennek függvényében meghatározni?

Ha  az  értékbecslést  önkormányzaton  belül  (Hédivel)  megoldjuk,  még  annak  is  lesz 

valamennyi járulékos költsége.

Katona Antal vevő

Javasolja, hogy egyelőre megpróbál érdeklődni, hátha kedvezőbb áron, egyéni földmérővel, 

jóval olcsóbb áron meg tudná oldani a kitűzést.

Dr. Kovács Miklós jegyző

Az önkormányzatnak 54 parcellája van, értékben kifejezve 25,2 ak, és összesen 1,5 ha. Ezek 

értékesítésén már gondolkozott,  de ez egyszerűen nem éri meg, pont  a kimérési költségek 

miatt.

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Nem lehetne összevonatni ezeket a parcellákat egy helyre, és mindenki jobban járna.

Dr. Kovács Miklós jegyző
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Már megszűnt a telekegyesítés, az kisajátítás lenne.

Változatlan javasolja vevőnek, hogy egy reális kitűzési ár birtokában, annak fejében egy akár 

élethosszig  tartó  használatot  biztosítunk.  Így  a  terület  is  művelés  alatt  lesz,   nem marad 

parlagon, ki van jelölve. Ez elfogadható lenne-e?

Katona Antal vevő

Most nem tud válaszolni, utána fog járni

(Kérelmező az üléstermet elhagyta.)

A Képviselő-testület elnapolta a döntéshozatalt. (határozat nélkül)

A következő napirend tárgyalása zárt ülés tartását igényli,  így polgármester megköszönte a 

megjelentek részvételét, az ülést bezárta.

K.m.f.

              K i s s  Sándor                                                                         Dr. Kovács Miklós
               polgármester                                                                                   j e g y z ő

                                                               M a k r a  Gergő
                                                                  jkv.hitelesítő
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