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J e g y z ő k ö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

2012.július 12.-i rendkívüli nyílt üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal 
nagyterme, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
 Erdős Zsolt (képviselő)
 Dr. Késmárki-Kodak András (képviselő)
 Kiss Gyuláné (képviselő)
 Papp László Csaba (képviselő)

Jelen van továbbá: Dr. Csabai Zsolt (mb.jegyző)
Jegyzőkönyv vezető: Barta Lászlóné

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti az ülésen teljes létszámmal megjelent képviselőket. A rendkívüli ülés összehívását 
az ÁFÉSZ-szal kapcsolatos döntéshozatal indokolta.
Kérdezi, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával egyetért-e a testület, 
esetleges módosítást, vagy további napirend felvételét kezdeményezi-e.
Erdeiné Hákli  Ildikó, Erdős Zsolt és dr.Késmárki-Kodak András képviselők jelzik, hogy a 
különfélékben szeretnének szót kapni.
Dr. Kovács Miklós polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő két utolsó napirendi 
pont  kerüljön  felcserélésre,  mivel  a  4  napirend személyes  témát  érint,  így  az  zárt  ülésen 
kerüljön megtárgyalásra.
A  képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbiak  szerint 
határozta meg ülésének napirendjét:

148/2012.(VII.12.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
N     a     p     i     r     e     n     d  :
1. Berettyó ÁFÉSZ Tésztaüzemre vonatkozó ajánlata

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2. Törtbeton felhasználása (PAKORD Kft. ajánlata)

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
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3. Budaházy Áron kertföld vásárlási kérelme
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

4.   K ü l ö n f é l é k
A)  Az  „Innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok  

támogatására”  elnevezésű  TÁMOP-  1.4.3-12/1  kódszámú 
pályázat elvi támogatása tésztaüzem felújítására, kapcsolattartó 
kijelölése önkormányzat részéről

    Előterjesztő: Dr. Késmárki-Kodak András képviselő

B)  TÁMOP 3.38-12/1  Közoktatási  intézmények  esélyegyenlőségi 
alapú fejlesztéseinek támogatása (KMR) pályázat benyújtásához 
hozzájárulás kérése

      Előterjesztő: Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
C) Vizsgáló bizottság felállításának felvetése

Előterjesztő: Erdős Zsolt képviselő
5 Kiss Sándor volt polgármester javadalmazása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
         

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tekintettel  Báránd  Község  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatára  a 
rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítő választása szükséges, javasolja megválasztani az abc 
sorrendben következő Erdős Zsolt képviselőt.
Más javaslat a testület részéről nem hangzott el, így a szavazás eredményeként a Testület 6 
igen szavazattal, és 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot és az alábbiak szerint határozott:

149/2012.(VII.12.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Erdős  Zsolt 
képviselőt  választja meg a 2012. július 12. napján tartott  Képviselő-
testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő:  azonnal
Felelős: Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Erdős Zsolt képviselő

Mielőtt a napirendek megtárgyalására kerül sor, polgármester úr az utolsó testületi ülés óta 
eltelt idő történéseiről számol be.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  a  jegyzői  pályázat  kiírása  megtörtént,  melyre  ezidáig  egy  jelentkezés 
érkezett.  A  héten  öt  megvalósított  pályázat  ellenőrzése  (VÁTI-tól,  MVH-tól)  történt.  Az 
ellenőrzés tárgya volt a Piaccsarnok, a két legutóbb épült utunk; a Kölcsey-Vasút és Petőfi út, 
a TÁMASZ-nál a melegítőkonyha, valamint az iskola akadálymentesítése. Mindent rendben 
találtak.  Folyamatban  van  a  jubileumi  jutalom  rendezése.  Egy  nagyobb  összegű  tartozás 
behajtására is sor került a héten. Lezárult a Start munka eszközbeszerzési eljárása is.
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Kiss Gyuláné képviselő
Megköszöni  a  korrekt  tájékoztatást.  Észrevételként  megjegyzi,  hogy  képviselősége  alatt 
először hallott polgármesteri beszámolót az eltelt időszakban végzett polgármesteri munkáról.

1. napirendi pont
Berettyó ÁFÉSZ tésztaüzem vételére vonatkozó ajánlat

Dr. Kovács Miklós polgármester
Felvázolva időrendi sorrendben a napirendhez tartozó történéseket elmondja, hogy valamikor 
a tavalyi év első felében kezdett el érdemben foglalkozni a Tésztaüzem ügyével. Az alapvető 
szituáció,  ami  előállt  az  az,  hogy  jelen  pillanatban  a  tésztaüzemnek  2009-2010  óta 
felgyülemlett bérleti díj hátraléka van, amivel kapcsolatosan az év elején, márciusban volt egy 
bírósági peres eljárás.  (Az egyezségről a bírósági végzés kiküldésre került a meghívóval.)  A 
Városi  Bíróság  teljes  mértékben  elismerte  az  önkormányzat  követelését,  és  döntésében 
kimondta, hogy a bérleti díj hátralékot 60 napon belül az ÁFÉSZ-nek teljesítenie kell.
A tényállapot az, hogy valamikor tavaly év közepén az önkormányzat tett egy vételi ajánlatot 
a felépítmény tulajdoni jogának megváltására, mivel a felépítményt az ÁFÉSZ építette, de az 
ingatlan-nyilvántartásba nem került bejegyzésre. Egy három körös vételi ajánlat volt ez. (Ez is  
mellékletként  kiküldve  az  előterjesztéshez) Az  első  ajánlat,  az  egy  az  egyben  történő 
beszámítás, vagyis a felépítmény tulajdonjognak és a bérleti díj tartozás egy az egyben történő 
beszámítását foglalta magában. Ettől a Tésztaüzem teljesen elzárkózott. 
Ezt  követte  egy  3,5  millió  Ft-os  ajánlat  engedményezés  által,  mivel  azt  vállalta  az 
önkormányzat, hogy a 3,5 millióba beszámítja a bérleti díjtartozást, illetőleg a dolgozók felé 
fennálló juttatásokat engedményezés formájában közvetlenül számukra egyenlíti ki. Ez elől is 
elzárkózott a Tésztaüzem. 
Ez után döntött úgy a Testület, hogy a továbbiakban bírósági eljárásban kívánja rendezni ezt a 
jogvitát. Azonban a Püspökladányi Városi Bíróság – tekintettel arra, hogy ellenkérelemmel a  
Tésztaüzem nem élt, s nem is élhetett -, ezért csak a bérleti díjtartozás az ügyében döntött. S 
ekkor született meg az az egyezség, melyben elismerte az ÁFÉSZ a felénk fennálló tartozását, 
azonban  a  tulajdoni  jogviszonyt  nem  tudta  rendezni.  Ennek  folyományaként,  hogy  a 
Tésztaüzemnek 60 napon belül ki kellene fizetnie a fennálló tartozását tett a Berettyó ÁFÉSZ 
egy újabb ajánlatot, amiben részletezte nekünk, hogy egy 5,8 millió Ft-os, ellenérték fejében 
tudna a felépítményi tulajdonjogtól megválni. 
Hozzátartozik  a  történethez,  hogy  közben  a  dolgozók  részéről  megindításra  került  a 
felszámolási  eljárás,  ami  abban  a  stádiumban  van  jelen  pillanatban,  hogy  a  felszámoló 
kijelölésre  került,  ezt  követően  15  napon  belül  az  ÁFÉSZ ellenkérelemmel  élhet  még  a 
felszámolás  megindításával  szemben.  Gyakorlatilag  ezen a  15 napon belül  vagyunk most. 
Most várjuk azt, hogy ténylegesen megindul a felszámolás, vagy bírósági peres eljárás lesz 
belőle.  Ennek  ellenére  úgy  gondolja,  hogy  valamilyen  formában  döntenünk  kellene  az 
ÁFÉSZ-szel kapcsolatosan, mert a 60 napos határidő az egyezségben foglaltak szerint július 
végével  lejár.
Küldtünk  nekik  egy értékbecslést  ez  a  felépítmények  vonatkozásában  egy  5  millió  Ft-os 
értéket  határozott  meg  jelen  értéken,  ezzel  szemben  a  bírósághoz  beterjesztett  iratokból 
kiderült, hogy az ÁFÉSZ kimutatásai közzel 9 millió Ft-ot tartalmaznak. Azt az elnök úr is 
elismerte  a  korábbi  tárgyalások  folyamán,  hogy  itt  az  amortizáció  elég  lényegesen 
csökkentette  ezt  az  értéket.  Azonban továbbra  is  úgy gondolja,  hogy az  5,8  millió  Ft-os 
általuk  meghatározott  érték  gyakorlatilag  részben kompromisszum is  a  dolgozókkal,  hogy 
harmadrészben  álljanak  el  a  követeléseiktől,  ehhez  képest  plusz  terheket  kérne  az 
önkormányzattól. Véleményem szerint ez  nem elfogadható ebben a formában. Kéri a Testület 
véleményét, vitára bocsájtja az elmondottakat.
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Papp László Csaba képviselő
Felháborítónak  tartja  az  ajánlatot.  Nyilván  a  40  év  alatt  a  beruházásokat  a  vállalkozás 
érdekében végezték. Most, hogy meg vannak szorulva, visszadobják a labdát. Az Áfész van 
csődben, nem az önkormányzat, és nem a dolgozók. Miért kellene most nekünk háromfelé 
osztozkodnunk?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jogilag bírósági keresetet indíthat ellenünk a tulajdonjog rendezése érdekében. Ezt egyébként 
szerette  volna megtenni  abban a bírósági perben, ami a bérleti  díjnál zajlott,  csak törvény 
szerint nem volt rá lehetősége. Ott csak az általunk követelt összeget tudta megállapítani,  az 
ellenkérelmében  erre  ő  nem  tudott  hivatkozni.  Ő  már  szerette  volna  ott  beszámíttatni  a 
felépítmény tulajdonjog ellenértékét  az önkormányzat  által  követelt  bérleti  díjba. Azonban 
erre  a  polgári  peres  eljárásról  szóló  törvény  eljárásjogi  szabálya  nem  ad  lehetőséget. 
Véleménye  szerint  az  Áfész egyetlen  fegyvere  most  az  lenne,  ha ő egy tulajdonjogi  pert 
indítana  ellenünk.  Őt  viszont  most  két  oldalról  szorongatják;  egyrészt  szorongatja  az 
önkormányzat, másrészt szorongatják a felszámolási eljárásból kifolyólag a saját dolgozói.
Papp László Csaba képviselő
Mi van akkor, ha mi elismerjük a tulajdonukat? Vigyék el!
Amikor  ezek  a  beruházások,  fejlesztések  mentek,  akkor  volt-e  valamilyen  engedély, 
hozzájárulás az akkori Tanácstól?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Gyakorlatilag elvinni nem tudja, mivel ezek szervesen egybeépített részek. A faházat el tudja, 
az elvitel joga – ius tollendi- megilleti. Ellenben a nagy épületnél a hozzá épített részek azok 
szervesen összefüggőek. Ott kérhetné a közös tulajdon megállapítását is.
Az akkori Tanács hozzájárult ahhoz, hogy az ÁFÉSZ saját költségén az ingatlant fejlessze. 
Arról viszont már sehol nem rendelkeztek, hogy a tulajdonviszonyok hogyan fognak alakulni.
Dr. Késmárki- Kodak András képviselő
Véleménye  szerint  a  dolgozók  bérkiegészítését  mindenképp  rendezze  az  ÁFÉSZ,  ezt  ne 
keverjük bele ebbe a dologba. Ha mi ezt elismerjük, döntéskényszerbe hozza a dolgozókat. 
Tehát emiatt sem támogatható ez az ötlet.
A másik  része:  egy felszámolás  vagy egy jogi per?  Kíváncsi lenne,  van-e építéshatósági 
engedélye, most az az épület milyen műszaki állapotban van. Biztonságtechnikai szempontból 
azonnal  felmérettetné  egy  szakértővel  –  hogyha  ez  perre  kerül.  Volt-e  tanácsi  engedélye 
ahhoz hogy fejlesszen, s hogy milyen formában fejlesszen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az a baj, hogy ezek az iratok már nincsenek meg.
Ezt kerestük volna mi is, ez lett volna a kapaszkodó a perben, Nem volt-e megállapodás, hogy 
amikor fejlesztett, akkor azt a Tanács nem engedte-e el  a bérleti díjba beszámítva. De sajnos 
nincs meg az építési engedély, nincsenek meg a tervrajzok sem nálunk, sem az Áfész-nál.
Dr. Csabai Zsolt jegyző
Pedig a használatbavételi engedély alapja az építési engedély volt. Biztos, hogy az alapján lett 
kiadva a használatbavételi engedély.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Leegyszerűsítve a dolgot, három alapvető alternatíva, lehetőség van most ezzel kapcsolatosan.
Egyik, hogy amit az ÁFÉSZ most felvázolt, azt elfogadjuk.
Másik  alternatíva  az,  hogy  az  egyezség,  amit  a  Bíróság  kimondott,  az  egy  jogerős, 
végrehajtható  bírósági  döntés,  ami  alapján  gyakorlatilag  mi  a  végrehajtást  az  ott 
meghatározott összegre, a bérleti díjtartozásra megindítjuk. Illetve ezáltal, hogy megindítjuk a 
végrehajtást, bekapcsolódunk a jelen pillanatban folyamatban lévő felszámolási eljárásba is.. 
Vagy esetleg a harmadik alternatíva, hogy egy újabb, más összegű ajánlatot teszünk. Ebben a 
három alternatívában kellene véleménye szerint gondolkodni.
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Kiss Gyuláné képviselő
A második alternatívát találja leg elfogadhatóbbnak. Nem kellene ezt már tovább húzni újabb 
variációkkal,  mert  úgy  sem  lesz  belőlük  semmi.  Amit  ők  ajánlottak,  ezt  nem  tartja 
elfogadhatónak, hogy az önkormányzat 800 ezer Ft-ot viseljen saját terhére.  Van egy hatályos 
bírósági végzés, amit végre kell hajtatni. 
Papp László Csaba képviselő
Fontosnak  tartja  elmondani,  hogy  az  önkormányzat  a  bérleti  díjak  megállapításánál, 
emelésénél   mindig figyelembe vette, hogy a tésztaüzem foglalkoztat bárándi embereket, akár 
csak 12 főt is.  Éveken keresztül –abszolút nem piaci alapon – még inflációnak megfelelő 
mértékben  sem emeltük a bérleti díjat.
Az, hogy egy vállalkozást  nem menedzselnek,  és ez a vállalkozás  nem működik,  az ne a 
bérbeadónak legyen a gondja!
Ő is javasolja, hogy indítsuk el a pert, majd lesz valami.
Dr. Csabai Zsolt jegyző
Azt  gondolja,  hogy  egyetlen  egy  fontos  tényezőt  kell  figyelembe  venni,  mégpedig  az 
időtényezőt. Az ÁFÉSZ anyagi helyzetét ismerve, ott nagyon sok jóra nem lehet számítani. A 
csődeljárás elkerülhetetlennek látszik. Az viszont tudvalévő, hogy meg vannak a kereteink. 
Azt gondolja, hogy arra a felépítményre, amire az önkormányzat a fő tulajdonos, nagyon nem 
fognak  tolakodni  a  vevők,  és  egy  csődeljárás  során  olyan  pozícióba  kerülhet  az 
önkormányzat,  ami  mindenképpen  előnyös  lehet.  Viszont  nem  tudhatja,  hogy  van-e 
valamilyen terv az épülettel, hogy ha oda kerül a sor, akkor kell-e nyilatkozat, és ha úgy van, 
akkor  a  nyilatkozatnak  a  megadását  nem  fogja-e  valami  befolyásolni.  Ezért  mondja  az 
időtényezőt, mert nyilván egy csődeljárás akár évekig is elhúzódhat.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igazából  a  tulajdoni  viszonyokat  tekintve  jelen  pillanatban  nem kérdés.  1/1  arányban  az 
önkormányzat  a  tulajdonos.  A  tulajdonviszonyokat  jelen  pillanatban  nem  érinti.  Abban 
maximális egyetért, hogy legjobb pozícióban akkor vagyunk, ha a felszámolásba be tudunk 
kapcsolódni, egyrészt elővásárlási joggal rendelkezünk, másrészt – látva a jelenlegi magyar  
jogi rendszert – a felszámolási  eljárásban lényegesen értéken alul értékesítenek bármilyen 
ingatlant, nem a tényleges piaci értéken.
Ugyanakkor  azt  gondolja,  ha  becsatlakozunk  a  felszámolásba,  ugyan  úgy  a  végrehajtási 
eljárást  erre  az  összegre,  amit  megítéltek,  ugyanúgy  meg  kell  indítani.  Végignézte  a 
Cégközlönyben az Áfész jelenlegi helyzetét, hat végrehajtás van bejegyezve a cég ellen, mind 
adóhatóság  által  bejegyzett  végrehajtás.  A  felszámolási  eljárás  sajátossága,  hogy  a 
felszámolás  során  az  Áfész  tulajdonában  lévő  dolgokat  értékesítik,  egy  meghatározott 
sorrendben pedig a hitelezőket kielégítik.  Első körben a felszámoló és járulékos költségei, 
másod sorban az esetleges  munkavállalói  tartozásokat  és járuléktartozásokat,  stb.  második 
körben  vannak  a  zálogjogosultak,  akinek  bármilyen  záloga  van  az  adott  ingatlanon  vagy 
ingóságon, és a harmadik körben jönnek az egyéb érdekeltek. Tehát mi ilyen tekintetben a 
harmadik körben tudunk csak belépni, amire nem biztos, hogy van fedezet. Viszont az jót 
jelenthet, hogy a saját ingatlanrészünkből ki tudjuk ezt elégíteni 
Jelen  pillanatban  is  folyamatosan  kiürítés  alatt  van  az  épület.  Nekünk  csak  az  ingatlan 
vonatkozásában  van  tulajdonunk,  az  ingóságra  nincs.  Amit  tudnak  azt  értékesítenek, 
próbálnak pénzt szerezni. Amíg be nem lép a felszámoló.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ha sikerül megtartani, akkor mi a célunk az épülettel? Mert nem mindegy, hogy áll üresen, és 
amortizálódik, vagy van valami cél.
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Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  ezen  ingatlanra  vonatkozóan  egy   TÁMOP-os  pályázat 
benyújtása  van  folyamatban,  melyet  bővebben  a  különfélék  napirend  keretében  szeretne 
kifejteni a testület előtt.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Egy megoldási lehetőségnek tudná elképzelni, ha az Áfész az önkormányzatnak járó bérleti 
díjat  a  dolgozóknak  engedményezné,  illetve  a  dolgozóknak  járó  nettó  követelést  az 
önkormányzat  kiegészítené  a  dolgozók  részére  kb.  l  millió  Ft-tal.  S  ezért  az  összegért  a 
dolgozók visszavonnák a keresetet, illetve az önkormányzat sem indítana keresetet.
Amennyiben nem ez a megoldás, az önkormányzat is bírósághoz fog fordulni. Ez azt jelenti, 
hogy  a  dolgozók  és  az  önkormányzat  részéről   is  ott  lesz  a  kereset,  így  a  csődeljárás 
elkerülhetetlenné válik. Amennyiben részükről ez a megoldás elfogadható lenne, akkor már 
két igénylőt is kipipálhatnának (dolgozókat, és önkormányzatot). 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha jól érti jegyző urat, akkor az önkormányzat 1 millió forintot tegyen a fennálló tartozáshoz, 
akkor gyakorlatilag ugyan ott lennénk, mint a 3,5 millió forintos ajánlatnál, amit nem fogadott 
el az Áfész.
A  legkézenfekvőbb   véleménye  szerint  az  lenne,  ha  a  végrehajtást  az  általunk  követelt 
összegre  megindítaná  az  önkormányzat,  és  a  felszámolási  eljárásba   –  amennyiben  nem 
végrehajtható, mert  nincs készpénz, értékesíthető vagyon -, akkor bekapcsolódna.
Papp Csaba képviselő
A felszámolási eljárásban –ahol általában az értékek érték alatt mennek el -, a felszámolóval 
egyezkedve,  kedvező megoldás  is  kialkudható  lenne,  hiszen  az  Áfész  nincs  olyan  anyagi 
helyzetben, hogy pereskedjen.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arra  van  esélyünk,  hogy  kiegyenlítést  nyerjen  az  önkormányzat  a  felszámolóval  való 
megállapodás során a tartozás és az ingatlan értékéből. Tehát ott még mozgástér mindig van.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy  a felépítmény igaz 5 millió forint, de össze van 
építve,  így  kicsi  az  esély  arra,  hogy  bárki  is  megveszi.  Az  önkormányzatnak  viszont 
elővásárlási  joga  van.  Játszani  kell  az  idővel,  annál  is  inkább,  mivel  a  pályázat  beadási 
határideje augusztus 31. és feltétel az ingatlan teljes per és tehermentessége.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jelenleg  25 millió  Ft  jelzálog  van bejegyezve  az ingatlanra,  de ezt  a   beadandó pályázat 
elvileg engedélyezi.
Dr. Késmárkí- Kodak András képviselő
Kívánatos lenne, ha minél hamarabb rendeződne az ingatlan sorsa, az Áfész kivonulna, mert 
ha megindulnának a pályázat adta lehetőségek által a felújítások, sokkal kelendőbbé válna ez 
az ingatlan.
Dr.Kovács Miklós polgármester
Ha nyer a pályázat, és elindul a fejlesztés, akkor az elsődleges cél és feladat az kell, hogy 
legyen: kielégíteni az Áfész követelését, a felépítményt meg kell vásárolni.

A kérdésben kialakult vitát összefoglalva, és egyben lezárva úgy gondolja, hogy az ajánlat 
elfogadása  szóba sem jöhet. Javasolja a testületnek, hogy az önkormányzat az egyezségben 
rögzített végrehajtási jogával a 60 nap lejártával éljen.
 
A képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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150/2012.(VII.12.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, s úgy határozott, hogy a Berettyó ÁFÉSZ által 
8-6/2012/B11.  iktató  számon  iktatott  (határozat  mellékletét  képező) 
ajánlatát nem fogadja el.
A  Püspökladányi  Városi  Bíróság  3.G.40.005/2012/3.  számon 
jóváhagyott,  2012.  április  25.  napján  jogerős   egyezségében  foglaltak 
szerint az önkormányzat a követelése iránt a végrehajtást megindítja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2.napirendi pont
Törtbeton felhasználása (PAKORD Kft. ajánlata)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatásul elmondja, hogy a tüzéppel szembeni, Vasút út végi gödör területére ledepózott 
törmeléket tavasszal a TIKÖVIZIG veszélyes anyagnak minősítette a benne található nagy 
mennyiségű aszfalt  miatt.  A büntetés  elkerülése  végett  a PAKORD Kft.  újrahasznosítható 
törmelékké ledaráltatta,  s a felmerült  költségei  rendezésére a kiküldött   testületi  anyagban 
feltüntetett   két  lehetőséget  ajánlotta.  Eszerint  vagy  kifizeti  a  munkadíjat,  és  az 
önkormányzaté  az  összes   ledarált  anyag,  vagy  törmelékben  fizeti  ki  a  munkadíjat  és  a 
munkadíjon felüli részének megfelelő mennyiséggel rendelkezik az önkormányzat. A korábbi 
képviselő-testület a témát még a feloszlatás kimondása előtt tárgyalta, és a döntést elnapolta.
Ha a testület a második lehetőséget választja, akkor az ott megadott 145 m3 ledarált anyag 
számításai  szerint  500 m útszakasz  alapjának lenne  elegendő.  Ebben az  esetben  azt  is  el 
kellene dönteni, hogy melyik utca legyen az, ahol ez felhasználásra kerül.

Rövid  átbeszélés  után  akként  döntött  a  testület,  hogy  a  felajánlott  lehetőségek  közül  a 
másodikat  választja,  így  az  utca  kijelölésére  kerül  sor,  mely  tekintetben  több  javaslat  is 
elhangzott.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Javasolja az Arany János út Vörösmarty és Kölcsey út közötti szakaszát, valamint a Sport 
utcát, és a Bajcsy-Zs. út végét.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja a Hunyadi út Papp János bácsiék előtti szakaszát, a Sport utcát, valamint a József 
Attila út Papp Dezsőné előtti szakaszát.
Papp László Csaba képviselő
Javasolja, hogy olyan helyre tegyük, mely sáros, szűz terület.
Amennyiben a Sport utcát választjuk, akkor véleménye szerint már a Vasút út végétől kellene 
kezdeni,  úgy bekanyarodva a  Sport  utcára,  hogy ezáltal  összeköttetésben legyen  a szilárd 
burkolatú úttal.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatásul, az útépítés kapcsán elmondja, hogy volt olyan közmunka-program is (Start 
munka  mintaprojektje)  ez  évben,  melyben  közmunkások  végezték  az  utak  felújítását, 
kátyúzását,  és az anyagköltséget  állta  a pályázat.  Érdeklődés  szintjén próbálkozunk,  hátha 
januártól újra megnyitják ezt a lehetőséget.
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A képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

151/2012.(VII.12.) számú KT. Határozat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PAKORD 
Kft  ajánlatának  b.)  változatát  fogadja  el,  ami  szerint  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  törmelék  darálásáért 
munkadíjat  nem  fizet,  hanem  a  munkadíjnak  megfelelő 
1.570.000.  –  Ft  +  ÁFA  összegben  darált  törmeléket  ad 
vállalkozónak.
Az ezt követően önkormányzatnak megmaradó 145 m3 darált 
törmeléket útalap építésre hasznosítja a Sport utcán. Az útalap 
építését  a  Sport  utcán  a  Nagy  Lajos  utca  felöl  indulva  kell 
elvégezni.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: folyamatos

3. napirendi pont
Budaházy Áron kertföld vásárlási kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatja  a  beadott  kérelemről  a  képviselőket,  hozzátéve,  hogy  mindkét  szőlőskertet 
szeretné  felvásárolni  a kérelmező,  ahol  szeretné  a  régi  rendszert  visszaállítani  csőszökkel. 
Szinte csak szokásjog alapján használják már ezeket a földeket. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mindenhol  nagy  problémát  jelentenek  ezek  a  zártkertek,  pedig  ha  egybefüggő  területek 
lennének, nagy értéket képviselnének, akár fóliasátort is lehetne rá építeni. Bízik benne, hogy 
az állam beavatkozik ezek rendbetételébe.
Azt gondolja, hogy nem kellene magunkat kisemmizni. 
Tájékoztatásul  emlékeztette  a  jelenlévőket,  hogy  Katona  Antal  is  jelezte  korábban  vételi 
szándékát. Végül a kertföld kimérése és átírása olyan összegbe került volna, ami nem éri meg 
neki.
Papp László Csaba képviselő
Magántulajdonnál  sok esetben igen  nehéz  ezeknek  a  megvásárlása,  mert  sok  esetben van 
számtalan  örökös,  nehéz  megkeresni  és  megegyezni  velük.  Nyilván  önkormányzatnál  ez 
egyszerűbb. Az aranykorona értékük sem rossz ezeknek a földeknek.
Felhívja  a  figyelmet,  ha  az  eladás  mellett  döntenek,  mindenképpen  tájékoztatni  kell  az 
érdekelteket,  mert  esetleg  használhatják  ezeket  az  önkormányzati  földeket  is.  Kellemetlen 
dolog lenne, ha nem értesülnének a tulajdonváltásról.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Helyi  rendeletünk   minden  egyes  ingatlan  vonatkozásában  értékbecslésre  és  pályáztatásra 
kötelez.  Az  új  nemzeti  vagyonról  szóló  törvény  előírja,  hogy  minden  ingatlan  esetében 
elővásárlási joga van a magyar államnak.
Erdős Zsolt képviselő
Már egy előző ülésen is kinyilvánította véleményét, melytől most sem tér el. Ki van zárva,  
hogy  önkormányzati  tulajdont  eladjunk,  esetleg  ha  a  vevő  helyette  felajánl  cserére  egy 
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egybefüggő földterületet. Nyilván ezt az akkori vevő nem támogatta, biztos, hogy nem fogja 
Budaházy Áron sem.
Dr. Késmárki-Kodak András
Támogatja képviselőtársa véleményét, hiszen most is volt olyan Start munka pályázat, amikor 
szükség lenne a földterületre.
Papp László Csaba
Bízik benne, hogy ezt a kaotikus állapotot egyszer majd az állam földrendezés címén fogja 
rendezni  valamilyen  módon.  Egyre  égetőbb  dolog  lenne  ez,  annál  is  inkább,  mert  a 
legnagyobb szennyező pl. a parlagfű tekintetében az önkormányzat és az állam. (pl. közutak 
széle állami, a dűlő utak önkormányzati tulajdonban vannak)
Magát  az  eladást  ő  sem  szeretné  erőltetni,  hiszen  nem  lehet  tudni  az  állam  szándékát. 
Elképzelhető esetleg az is, hogy a szociális földprogram keretében már előnyt jelent ennek 
léte, akár 50 család is támogathatóvá válik ezáltal.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  Start  munkában  most  felmérés  alatt  vannak  a  földterületek.  Az  is  elképzelhető,  hogy 
járulékos költségként,  a földkimérés díját el lehet számolni.
Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezi, hogy 15 év földhasználat után ezek a földek elbirtoklás jogcímén nem kerülnek-e 
automatikusan a földhasználóik tulajdonába.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak a Bíróság állapíthatja meg az elbirtoklást elég hosszadalmas procedúrát követően.
Több hozzászólás, vélemény nem hangzik el, így polgármester úr kéri a jelenlévőket, hogy 
döntsenek ebben a  kérdésben;  kívánja-e  értékesíteni  ezeket  a  területeket  a  önkormányzat, 
vagy sem?

A képviselő-testület egyhangú szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

152/2012. (VII.12.) számú KT. határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  nem 
támogatja  Budaházy  Áron  kérelmét,  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő ún. „kertföldeket” nem kívánja értékesíteni.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Különfélék
A/ Pályázat támogatása tésztaüzem felújítására, kapcsolattartó kijelölése önkormányzat 
részéről

Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Beszámol  egy  TÁMOP-os  pályázatról,  melyben  mindenképpen  szeretnének  elindulni.  A 
Debrecen  Egyetem  Különleges  Orvos-  és  Mentőcsoportja  az  alapszabálya  szerint 
foglalkoztatással is foglalkozik. Piaci felmérést végeztek, lenne egy olyan üzleti terv, üzleti 
egység, melyet szeretnének létrehozni benne. Ez egy 200 millió Ft-os pályázat, melyből 50 
millió Ft-ot lehet arra fordítani, hogy felújítsuk az épületet, és berendezzük amire szeretnénk. 
Ez egy komplex folyamat lenne, mégpedig egy tésztagyárat készítenénk. Ezen üzleti terv egy 
része már elkészült,  új gépekben, rendszerekben gondolkodva, már árajánlatokat kértek be. 
Szeretnék a bárándi tészta régmúltját feleleveníteni, reklámozni. Kapcsolatokat kihasználva 
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jelentős piacot szeretnének teremteni a már meglévő mellett újabbakat is.   Szeretnének egy 
ehhez kapcsolódó munkaerő toborzó céget is hozzátenni.  Az üzletláncokba (Cora,Tesco) a 
tésztaszállításon túl,  folyamatosan közvetíteni a képzett embereket, sőt az élelmiszergyártó 
cégekhez is.
Kb. 20 főben gondolkodnak első körben munkahelyteremtés céljából, közel 50 főt oktatnának 
le.  Ehhez  a  200  millió  Ft-hoz  egy  oktatás  is  kapcsolódik.  Az  első  évben  nekünk  kell 
biztosítani  az önerőt,  a rezsi  költségeket,  alapanyag  megvásárlása,  stb.  Erre  rendelkezésre 
állnak  összegek  a  pályázaton  belül  is,  illetve  önerőként.  Egy  év  után,  ha  ez  sikeresen 
működik,  akkor további  10-20 fővel  szeretnék megemelni  a foglalkoztatottak számát több 
műszakban is foglalkoztatva. Üzleti tervben kapcsolódik ehhez gyakorlatilag az egész Báránd, 
hiszen az őstermelőktől vásárolnák az alapanyagokat (előbb Báránd, majd a kistérségi szint), 
a gabonatermelőkkel esetleg közösen üzemeltetnénk egy malmot, nem Karcagról hordanánk a 
lisztet.
Ez  egy  100  %-ban  támogatott  pályázat.  A  pályázat  előkészítéséhez  szükséges  összegek 
rendelkezésére állnak.
Az épületet megnézették, azért van tisztában, milyen változtatásokat, felújításokat szükséges 
rajta  elvégezni.  Borzasztó  állapotban  van,  a  fűtésrendszer,  nyílászárók,  stb.  Feltétlen 
beruházásra van szükség. A rendelkezésre álló összegből csak az alsó szintet tudnák rendbe 
hozni. A másik két szint társasházi formában, betétesítésre kerülne. A három szintet teljesen 
elkülönülten kellene működtetni: a későbbiekben akár irodaegységeket, vagy üzemegységeket 
lehetne  pályázati  pénzből  vagy  önerőből  megvalósítani  benne.  Ebben  gondolkodnak.  Az 
előzetes tervek már elkészültek. Van egy piackutatási rész, van egy üzleti terv. Nagyjából van 
egy költségvetés.
Az önkormányzattal közösen, konzorciumi egységben gondolkodnak, ahol ki van kötve, hogy 
kinek, milyen feladata van, ki mit vállal. Már most az elején pontosan tisztázva, hogy hogyan 
tudjuk megvalósítani és üzemeltetni. Szeretné azt, hogy a mindenkori polgármester és testület 
valamilyen  szinten  bele  tudjon  szólni  kiket  milyen  formában  tudunk  odatenni,  a 
közmunkaprogramokkal hogyan tudunk bekapcsolódni, stb. 
Nem szeretné  megvásárolni.  Csak a  fűtési  rendszer  felújítása 15-20 millió  Ft.  A gázfűtés 
iszonyatos összeg. Gondolkodtak alternatív fűtési rendszerben. Több alternatíva kidolgozása 
van folyamatban: a geotermikus  fűtési rendszertől kezdve a szalma tüzelésű kazánon át.
Ez  egy  ötlet.  Azt  nem  állítja,  hogy  most  100  %-osan  meg  tudjuk  valósítani,  hiszen  ez 
pályázatfüggő. De úgy véli, hogy minden olyan adottságunk , lehetőségünk meg van hozzá, 
amely a pályázat megnyeréséhez szükséges. Ennél többet és jobbat az épület hasznosítására 
szerinte senki nem tud jelen pillanatban ajánlani.
Eredeiné Hákli Ildikó képviselő
Báránd vonatkozásában munkahely-teremtéssel járna-e?
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Első körben 15 munkahellyel amíg beindul, s ha megfelelően működik, ahogy a piac beindul, 
akár  több főt  is  szeretnének  foglalkoztatni.  Azért  oktatunk le  50  főt,  hogy nehogy akkor 
kelljen kapkodni dolgozók után. Az első pár évben biztos, hogy profit nélkül fog működni, 
mert vissza kell forgatni a vállalkozásba, hogy tudjon bővülni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  pályázat  lehetőséget  biztosít  a  foglalkoztatás  finanszírozására.  Amekkora  fenntartási 
időszakot  vállal  a  pályázó,  annyi  időre  támogatáskén  a  foglalkoztatás  járulékos költségeit 
bizonyos mértékig a pályázat fölvállalja.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A pályázat önerő része arra szolgál, hogy egyáltalán be lehessen adni a pályázatot.
Hozzáértő műszaki emberekkel lett átnézetve az épület. Borzasztó műszaki állapotban van az. 
Óriási beruházás szükséges az átalakításához és beindításához. Egy szint felújítása 50 millió 
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Ft-ba kerül.  A fűtésrendszert  úgy szeretné megcsináltatni,  hogy az majd a többi szintet  is 
elbírja.  Ezért  lenne  szükséges  –  biztosítékként  -az  önkormányzattal  való  konzorciumi 
együttműködés. A felújításban számol a közmunkaprogramban résztvevőkre. Tisztában van 
az önkormányzat anyagi lehetőségeivel, épp ezért nem pénzbeli támogatásra gondol, hanem 
ilyenfajta  támogatottságra  az  önkormányzat  részéről..  Kérdése,  hogy  akarja-e  ezt  az 
önkormányzat, vagy sem.?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Magának a pályázatnak és a konzorciumnak is az alapja, hogy 1/1-ben tulajdonos marad az 
önkormányzat.  Semmiféle  vásárlást,  vagy  bérleti  díjat  nem  ismer  el  a  pályázat.  Az 
önkormányzat  mint  pályázó  vesz  részt  ebben,  és  mint  pályázó,  a  ráfordított  összeg  az 
önkormányzat vagyonkataszterét gyarapítja. Tulajdonszerzés ilyen tekintetben nincs.
Erdős Zsolt képviselő
Említve volt, hogy a DEKOM-nak megvan a beindításhoz szükséges anyagi fedezete. De mi 
lesz, ha a már beadott pályázatok nyernek, továbbra is lesz erre is pénz?
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Mivel ez a pályázat 100 %-ban támogatott, itt csak addig kell megelőlegezni pénzt, amíg a 
pályázat elkészül és beadásra kerül. Ha nyert a pályázat ezt a közel fél millió forintot el lehet 
benne ismerni.
A  most  bent  lévő  pályázatai  közel  1  milliárd  Ft-ot  képviselnek.  Még  egyikről  sem  jött 
semmilyen visszajelzés sem az elfogadásukról, sem az elutasításukról. Állítólag megszülettek 
a döntések, csak aláírásra várnak. Semmilyen információt nem adnak ki.

Egy  nagyon-nagyon  jó  reklám  és  marketing  fogást  találtak  most  ki  ezekkel  a  cégekkel, 
amilyen még nem volt eddig Magyarországon.
Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Tulajdonképpen most   egy elvi  döntést  kellene  hoznia a  Testületnek,  hogy  ezt  az ötletet 
támogatja,  vagy nem támogatja.  Amennyiben  támogatja,  akkor   egy további  döntés arról, 
hogy ki legyen az önkormányzattól az a személy, aki részt vesz a konzorciumi megállapodás 
előkészítésében, kidolgozásában és képviselő az önkormányzatot.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A  kapcsolattartó  személyére,  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  javasolná,  hiszen  jogi 
végzettséggel rendelkezik, átlátja a dolgokat, közvetít a testület felé.
Papp László Csaba képviselő
Véleménye  szerint  egy  szándéknyilatkozatot  mindenféleképpen  érdemes  megszavazni.  A 
konzorciumi szerződést viszont alaposan át kell vesézni. A döntéshez pontosan látnunk kell, 
mi az, ami az önkormányzat joga és kötelessége, mi az, ami a működés során felmerülhet 
költség,  haszon, stb.  Minden szempontból  át  kell  tekintenünk,  nehogy úgy járjunk, (mivel 
nem  látunk  a  jövőbe)  hogy  az  önkormányzat  nyakában  marad  valamilyen  fizetési 
kötelezettség.  Ez  ellen  be  akarja  biztosítani  az  önkormányzatot.  A szkepticizmusa  nem a 
képviselő ellen irányul.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  pályázat  benyújtásának  feltétele  a  konzorciumi  szerződés.  Határideje  augusztus   31. 
Amennyiben kidolgozásra kerül a konzorciumi szerződés, azt a képviselő-testületnek át kell 
néznie pontról pontra, és  el kell fogadnia.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Elmondja,  hogy a konzorciumi  megállapodás  feltétele  a pályázat  beadásának, amennyiben 
konzorciumi egységben működünk. Meg tudná csinálni egyedül is, nem csak itt, bárhol, mivel 
mobil az egység; egy épület kell hozzá, mindegy, hogy hova megy helyileg. Neki is érdeke, 
hogy a szerződés úgy legyen kidolgozva, hogy az előnyös legyen mindkét fél számára. Neki 
sem mindegy, hogy kivel köt szerződést.
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Összeszedtek egy teamet, melyben mindenki ért a saját szakterületéhez..

Dr. Kovács Miklós polgármester
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott  el,  javasolja, hogy döntsön a testület  abban, 
hogy az önkormányzat elviekben hozzájárul-e ezen pályázat elkészítéséhez és beadásához.

A képviselő-testület  6 igen szavazattal,   0 nem, és 1 tartózkodással  az alábbi  határozatot 
hozza:

153/2012. (VII.12.) számú KT. határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elviekben 
támogatja,  hogy  Báránd  Községi  Önkormányzat  a  Debrecen 
Egyetem Különleges Orvos-és Mentőcsoportjával konzorciumot 
hozzon  létre,  és  a  konzorcium  pályázatot  nyújtson  be  az 
„Innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok támogatására” 
elnevezésű TÁMOP- 1.4.3-12/1 kódszámú pályázati kiírásra. A 
pályázat  keretében az Önkormányzat  tulajdonában lévő 183/7 
hrsz-ú  valóságban  Báránd,  Vörösmarty  utca  6-2  szám  alatt 
található ingatlan földszintjének felújítása és a felújított részben 
élelmiszeripari termék gyártása történne. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az  összekötő  személyére,  aki  az  önkormányzat  részéről  a  konzorciumi  szerződés 
kidolgozásában részt vesz, Dr. Kovács Miklós polgármestert javasolja.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

154/2012.(VII.12.) számú KT. határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
„Innovatív,  kísérleti  foglalkoztatási  programok  támogatására” 
elnevezésű  TÁMOP-  1.4.3-12/1  kódszámú  pályázati  kiírás 
keretében  megvalósítandó  projekt  és  az ahhoz  kapcsolódó 
konzorciumi  megállapodás  előkészítésére  az  önkormányzat 
részéről  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  bízza  meg.  A 
megbízás  keretében  a  polgármester  csak  a  szükséges 
dokumentumok, szerződés-tervezetek előkészítését végezheti, az 
önkormányzatra  kötelezettséget  keletkeztető  jognyilatkozatot 
nem tehet.

Határidő: 2012. augusztus 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
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Különfélék
B) TÁMOP 3.3.8-12/1 Közoktatási  intézmények esélyegyenlőségi  alapú fejlesztéseinek 
támogatása (KMR) pályázat benyújtásához hozzájárulás

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez is egy fejlesztéses pályázat, 5-től 30 millió forintig lehet 
oktatási  intézményeknek  rá  pályázni.  Mindenféleképpen  szeretnék  ezt  a  lehetőséget 
kihasználni.  Hasonlóképpen  működik,  mint  a  legutóbb  elnyert  Hédi  féle  pályázat,  melyet 
most fejeztek be. Tanulók délutáni tevékenységére, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra, 
s ezen belül a roma tanulókra is szól ez a pályázat. A pályázat beadásának feltétele, hogy a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek létszáma az iskolában meghaladja a 15 %-ot, ami 
sajnos nálunk 21 %.  Ebben van eszközfejlesztés is, van továbbképzés a pedagógusok részére. 
Talán az IPR (Integrációs Pedagógiai Program) helyébe fog lépni ez a pályázat. Önerőt nem 
igényel, 100 %-os támogatási intenzitású. nem utófinanszírozott. Ennek ellenére, a biztonság 
kedvéért mégis szeretnék, ha a képviselő-testület is elviekben hozzájárulna a beadáshoz.
Dr. Csabai Zsolt mb.jegyző
Még  nem  lehetett  tudni,  hogy  a  telephelyeknek,  vagy  a  gesztor  településnek  lehet 
megpályázni.  A cél  az lenne,  hogy minden telephelyen önállóan,  a maximális  összeget  le 
lehessen hívni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az a kérése, hogy a pályázatok között sem ütközés, sem átfedés ne legyen.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem, és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

155/2012.(VII.12.) számú KT.határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  elvi 
hozzájárulását  adja,  hogy az  ÁMK Raffai  Lajos  Tagoskola  a 
TÁMOP 3.3.8-12/1  Közoktatási  intézmények  esélyegyenlőség 
alapú  fejlesztéseinek  támogatása  című  pályázati  kiírásra  a 
pályázatok benyújtását előkészítse.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  tagintézmény  vezetőt  a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Erdeiné Hákli lldikó képviselő

C/

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Érdeklődött, hogy áll a szennyvízprojektünk.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Röviden összefoglalta az előző ülés óta eltelt időszak történéseit e témában. Elmondja, hogy a 
hálózatra vonatkozó kiírásra az ajánlatok beérkeztek, megtörtént a bontás, most a hiánypótlás 
szakasza van. Várhatóan augusztus 10-ig lesz eredményhirdetés, a telepnél pedig július 23.-
ára várható. A hitelkérelmünk bent van a banknál, hiánypótlás megtörtént, várjuk a pozitív 
elbírálást.
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Felveti a minden évben szilvaérés idején ismétlődő problémát, hogy az utakba belelógnak a 
fák, a lehulló termések pedig veszélyeztetik a közlekedőket.
Dr. Csabai Zsolt mb.jegyző.
A helyi  rendelet  kötelességként  rója  a  tulajdonosra  az  ingatlan  előtti  rész  rendbetartását. 
Kabán az a gyakorlat,  hogy a közbiztonság zavarására hivatkozva felszólítást küldünk ki a 
tulajdonosnak, s ha ennek ellenére nem teszi rendbe, közmunkások fogják ezt elvégezni.

Papp László Csaba képviselő
Javasolja áttekintésre az állattartó rendeletünket. Tombol a nyár. Mindig visszatérő téma volt 
ez akár a Petőfi útcai bírkatartók, vagy a sertés és kutyatartók vonatkozásában, hogy tömeges 
tartásuk zavarja a közvetlen  környezetüket. Az sem mindegy, hogy a gazda azon a portáján 
tartja a nagy létszámú állatait,  ahol ő maga is él, vagy pedig elviszi egy másik ingatlanra. 
Igaz, hogy falun vagyunk, de azért az „élni és élni hagyni” elvet jó lenne figyelembe venni. 
Ezt jó lenne áttekinteni, és ennek az elvnek érvényt szerezni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Neki is  volt  már  alkalma szembesülni  ezekkel  a problémákkal  tavaly és az idén is.  Több 
alkalommal volt már felszólítás, kötelezés, bírságolás kilátásba helyezve. Most már a helyi 
rendelet is csak kirívóan közösségellenes magatartásként szabályozhatja. Szabálysértés már 
nincs a mi hatáskörünkben, így az önkormányzat  már nem szabhat ki szabálysértési bírságot.
Van  egy  egységes  szabálysértési  kormányrendelet,  mely  meghatározza  milyen 
szabálysértések  milyen  szankciókkal,  hogyan  alkalmazhatók.   Valamennyi  rendeletünk 
felülvizsgálásra kerül, mert a kirívóan közösségellenes magatartást egységesen be kell építeni, 
és majd akkor lehet mozgásteret hagyni, szigorúbb feltételeket  szabni ezek szabályozására.
Erdős Zsolt képviselő
Nagyon jónak, kidolgozottnak  tartja a sátoraljaújhelyi állattartó rendeletet. Javasolja, hogy 
tekintse át a testület.

A következő napirend megtárgyalása - mivel személyi kérdésben dönt a testület – zárt ülés 
formájában folytatódik.

K.m.f.

Dr. Kovács Miklós Dr. Csabai Zsolt
              polgármester      mb. jegyző

Erdős Zsolt
jkv.hit.
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