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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. június 25.-i alakuló üléséről készült

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

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

Deli Andor (HVB-elnök)
Gyapjas István (könyvvizsgáló)
Nyékiné Katona Hedvig
Horgosi-Takács Andrea
Urszné Papp Judit
továbbá
2 fő Püspökladány Városi Önkormányzat képviseletében,
lakosság részéről 12 fő

1. napirendi pont
Ünnepélyes megnyitó

Ulveczki Lajosné képviselő
Korelnöki  tisztjéből  fakadóan szeretettel  köszönti  az alakuló ülésen megjelent  valamennyi 
kedves vendéget, az újonnan megválasztott polgármester urat, az újonnan és az újra választott 
képviselőtársakat, a Helyi Választási Bizottság elnökét és megbízott jegyzőnket, Dr. Csabai 
Zsolt urat.

Felkéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Ezt  követően  megköszöni  a  maga,  a  képviselőtársai  és  a  polgármester  nevében,  hogy  a 
választópolgárok állampolgári jogukkal élve június 10.-én elmentek szavazni, és bizalmukkal 
megtisztelték a választott képviselő-testületet. Ez a bizalom arra kötelezi a megválasztottakat, 
hogy  a  legjobb  tudásuk  szerint  tegyék  a  dolgukat  úgy,  hogy  az  mindenkor  a  falu  javát 
szolgálja.  A siker  záloga  az  összefogás,  az  együtt-gondolkodás,  a  fegyelmezett  munka,  a 
pontosság, a józan mértéktartás, az egymás iránt érzett tisztelet,  a haza –  s benne szűkebb 
pátriánk Báránd – iránt érzett szeretet. A tét egy élhető falu.

Gróf Széchenyi István szavait idézve: „Amely terhet száz ló sem mozdíthat meg, ha egyik 
balra, másik jobbra, egyik hátra, másik előre húz, az sokszor négy lónak is enged, melyek 
egyformán s egyszerre húznak” - ezen gondolatok jegyében az alakuló ülést megnyitja.
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Miután  megköszöni  a  választás  lebonyolításában  résztvevő  Dr.  Csabai  Zsolt  jegyző  úr, 
valamint a HVI, a HVB és a Szavazatszámláló Bizottságokban dolgozók  munkáját, felkéri 
Deli  Andor  urat,  a  HVB elnökét,  ismertesse  a  2012.  június  10.-i  időközi  önkormányzati 
választás eredményét.

2.-3-4. napirendi pont
A Helyi Választási  Bizottság tájékoztatója a 2012. június 10-i  időközi  önkormányzati 
választások eredményéről, megbízólevelek átadása

Deli Andor HVB-elnök
Miután  köszönti  a  megjelenteket,  a  mellékletben  csatoltak  szerint  ismerteti  a  választás 
eredményét. Beszámolójában kiemeli: a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 2189 
fő, szavazóként megjelent 1150 fő, mely 53 %-os részvételt mutat.
Ismerteti a megválasztott polgármesterre és képviselőkre leadott szavazatokat:

Polgármester:             Dr. Kovács Miklós 441
Képviselők: Papp László Csaba 612

Erdeiné Hákli Ildikó 581
Erdős Zsolt 580
Ulveczki Lajosné 559
Kiss Gyuláné 539
Dr. Késmárki-Kodak András 393.

Tájékoztatásképpen  elmondja,  hogy  a  Bizottsághoz  egy  kifogás  érkezett.  A  HVB 
megtárgyalás után elutasította a kifogást, mellyel szemben a panaszos fellebbezéssel nem élt.

Megköszöni a zökkenőmentes választás lebonyolításában résztvevők munkáját, kiemelve Dr. 
Csabai Zsolt mb. jegyzőt, akivel nagyon jó volt együtt dolgozni.

Ezt  követően  először  a  képviselők,  majd  a  polgármester  eskütételére  kerül  sor;  a  HVB 
elnökének előolvasása után mindenki elismételve a szöveget, az esküt letette. 
A jelenlévők állva hallgatták végig az eskütételt.
A megbízó levelek átadását követően, a HVB elnöke gratulált ismét a megválasztottaknak. 
Világot  megváltó  csodát  vár  a  falu  ettől  a  képviselő-testülettől.  Egy  csapatban  játszást, 
összefogást,  a  község  javára  történő  munkálkodást.  Külön  üdvözölte  a  polgármester 
személyét, aki büszke lehet arra, hogy fiatal kora ellenére a falu megválasztotta, de a falu is 
büszke lehet saját szülöttjére.
Véleménye szerint nem kell félnie Kölcsey annak idején tett kijelentésétől, miszerint „Saját  
hazájában senki sem lehet próféta”. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszönte a választás lebonyolításában résztvevők munkáját, továbbá a bárándi lakosok 
választáson való megjelenését és bizalmát. 
Bízik benne, hogy a megválasztott testület meg tud felelni az elvárásoknak. Ehhez kíván jó 
erőt és egészséget valamennyiüknek.

Ismerteti  az alakuló ülés további napirendjét,  melyet  a Testület  7 igen szavazattal,  nem és 
tartózkodás nélkül egyhangú döntéssel elfogadott az alábbiak szerint:
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135/2012.(VI.25.) 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./  Ünnepélyes megnyitó

Ulveczki Lajosné képviselő asszony (korelnök)
2./   A  helyi  Választási  Bizottság  tájékoztatója  a  2012.  június  10-i 

időközi önkormányzati  választások eredményéről, megbízólevelek 
átadása

3./  Képviselő-testületi tagok eskütétele
4./  Polgármester eskütétele
5./  Polgármester programjának ismertetése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
6./  A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása
7./  Javaslat alpolgármester személyére

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
8./  Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
9./  Bizottságok megválasztása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
10./ Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele
11./Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosítására
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

12./ Jegyzői pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

13./ K ü l ö n f é l é k
            
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hivatkozva  Önkormányzatunk  SZMSZ-ében  foglaltakra,  javaslatot  tesz  a  jegyzőkönyv 
hitelesítőjére.  ÁBC  sorrendben  haladva,  javasolja  hitelesítőnek  Erdeiné  Hákli  Ildikó 
képviselőt elfogadásra.

Más  javaslat  a  jelenlévők  részéről  nem  érkezett,  így  a  Testület  6  igen  szavazattal,  1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:

136/2012.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Erdeiné  Hákli 
Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős:   Dr. Csabai Zsolt mb.jegyző

     Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
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5. napirendi pont
Polgármester programjának ismertetése

Dr. Kovács Miklós polgármester
A kiküldött előterjesztésben leírt  célkitűzéseket fejtette ki, kiemelve azok fontosságát, szem 
előtt  tartásának  jelentőségét,  azok  maximális  megvalósítását  hangsúlyozva.  Feladatának 
tekinti  továbbá  a  Testületben  a  célorientált,  békés  együttműködés  kialakítását,  illetve 
megvalósítását.

A képviselő-testület a polgármester programját tudomásul vette, elfogadta.

6. napirendi pont
A polgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Ismerteti  az  ide  vonatkozó  törvényi  hátteret,  kiemelve  azt  a  tényt,  hogy  a  polgármester 
illetménye, tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekű adat.

Ulveczki Lajosné képviselő
Javasolja, hogy az illetmény megállapításánál a testület a 11-szeres szorzót fogadja el, mely 
összegszerűen így 425.150.- Ft-ot jelentene.  Költségtérítés  vonatkozásában pedig javasolja 
elfogadni a tiszteletdíj 20 %-ának megfelelő összeget. Vitára bocsátja a javaslatot.

Papp László Csaba képviselő
Támogatja képviselő asszony javaslatát, annál is inkább, mivel az előző polgármesternek is ez 
volt betervezve, így plusz költséget nem jelent.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

137/2012. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3.§. (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás  alapján  a  polgármester  illetményét  2012.  június  10. 
napjától 425.150.- Ft-ban állapítja meg.
A  polgármester  költségátalányát  az  1994.  évi  LXIV.  tv.  18.§.  (2) 
bekezdése alapján az illetményének 20 % -ban, jelenleg 85.000.-Ft-ban 
állapítja meg.

Felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  számfejtéshez  szükséges  iratok 
elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
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7. napirendi pont

Javaslat alpolgármester személyére

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatásképpen  ismerteti  az  alpolgármester  választására  vonatkozó  jogszabályi 
feltételeket, illetve az SZMSZ ide vonatkozó előírásait.  Ennek  ismeretében javaslatot tesz az 
alpolgármester személyére vonatkozóan.
Javasolja megválasztani Ulveczki Lajosné képviselőt, aki már az előző ciklusban is betöltötte 
ezt  a pozíciót.  és lelkiismeretesen,  kiváló munkával  igyekezett  ellátni  feladatát,  képviselni 
szükség esetén az önkormányzatot, helyettesíteni a polgármestert.
A  jogszabály  által  előírt  titkos  szavazás  lebonyolításához  szükség  van  szavazatszámláló 
bizottság  létrehozására.  Ezen bizottság  elnökének Kiss  Gyulánét,  tagjainak Dr.  Késmárki-
Kodak András és Erdős Zsolt képviselőket javasolja.

A Testület  7 igen szavazattal,  egyhangúan,  nem és tartózkodás  nélkül meghozta az alábbi 
határozatot:

138/2012. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester 
megválasztása  eljárásrendjéhez  igazodva  a  titkos  szavazás 
lebonyolítására  az  alábbi  személyi  összetételű  három  fős 
szavazatszámláló bizottságot hozza létre:

Elnök: Kiss Gyuláné
Tag: Dr. Késmárki-Kodak András
Tag: Erdős Zsolt

Felkéri a bizottságot a szavazás lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Gyuláné elnök

Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Ismertette a szavazás menetét.
Dr. Kovács Miklós polgármester
2 perc szünetet rendelt el.

A szünetben  kiosztásra kerültek a szavazólapok.  Mindenki elhelyezte az urnába a kitöltött 
szavazólapját, melyet a bizottság tagjai összesítettek.

Kiss Gyuláné képviselő, bizottsági elnök
Tájékoztatta a Testületet a választás eredményéről, mely szerint 7 érvényes szavazatból 6 igen 
és 1 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással meghozta az alábbi határozatot:

139/2012. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete  tényszerűen 
megállapítja, hogy  titkos szavazással,  6  igen  és  1  nem  szavazattal 
Ulveczki Lajosné képviselőt társadalmi megbízatású alpolgármesterré 
2012. június 25. napján megválasztotta.
Felkéri  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Gratulál, és további jó munkát kíván az ismételten alpolgármesterré választott képviselőnek.

8.     napirendi pont  
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ismerteti a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményére és költségtérítésére vonatkozó 
törvényi  lehetőségeket.  E  szerint  a  38.650.-  Ft-os  illetményalap  4,5  szeresének megfelelő 
összeg  járna  az  alpolgármesternek.  Elmondja,  hogy  ezidáig  az  alpolgármester  asszony 
csökkentett  mértékben,  80.000.-  Ft összegben kérte  illetményének megállapítását,  mely ez 
évre  a  költségvetésben  is  így  lett  betervezve.  Kérdezi  alpolgármester  asszonytól,  hogy 
továbbra is a csökkentett mértékben kéri a tiszteletdíjának megállapítását?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kijelenti, hogy továbbra is csökkentett mértékben kéri a tiszteletdíjának megállapítását, annál 
is inkább, mert így lett betervezve a költségvetésbe, és az előző ciklusban is lemondtak róla. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérdezi  a  testületet,  hogy  a  csökkentett  mértékben,  80.000  Ft-ban  megállapított 
alpolgármesteri  illetménnyel  egyetért-e?  A  költségátalány  0  Ft-ban  kerül  megállapításra, 
mivel ennek megállapítását nem kérte alpolgármester asszony.

A  képviselő-testület  egyhangú  szavazással,  7  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozta:

140/2012.(VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  polgármesteri 
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4.§. (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alpolgármester illetményét 2012. június 10-től 
80.000- Ft-ban állapítja meg.
Az alpolgármester költségátalányát az 1994. évi LXIV. törvény 18. §. 
(2) bekezdése alapján az illetményének 0 %-ában, jelenleg 0 -Ft-ban 
állapítja meg.
Felhatalmazza  a  jegyzőt,  hogy  a  számfejtéshez  szükséges  iratok 
elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnali
Felelős: dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

9. Napirendi pont
Bizottságok megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatásul elmondja, hogy a jogszabályi háttér figyelembe vételével, és a már megtartott 
egyeztetéseken a testület a pénzügyi bizottság felállítását elhatározta. Ennek tagjaira tesz első 
körben javaslatot, mégpedig elnökként javasolja Papp László Csabát, tagoknak Erdős Zsolt és 
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Dr. Késmárki-Kodak András képviselőket.   Külsős tagoknak Nyékiné Katona Hedviget és 
Urszné Papp Juditot.
Megkérdezi  a  tag  jelöltektől,  kívánnak-e  ebben  a  bizottságban  dolgozni,  vállalják-e  a 
feladatot.
A válasz minden jelölt részéről igen.
A tagok vonatkozásában egyenkénti szavazás szükséges. Ez alapján, a személyeket illetően 
külön-külön megtörtént a szavazás, mely szerint:
a bizottság elnökére: Papp László Csaba személyére: 7 igen szavazat
a bizottság tagjaira: Erdős Zsolt személyére: 7 igen szavazat

Dr. Késmárki-Kodak András személyére: 5 igen és 2 tartózkodás 
külsős tagjaira: Nyékiné Katona Hedvig személyre: 5 igen és 2 tartózkodás.

Urszné Papp Judit személyére: 7 igen 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy véleménye szerint szükséges – az önkormányzat előtt álló feladatok tükrében 
-  az  Oktatási  és  Szociális  Bizottság  megválasztása.  Javaslatot  tesz  a  bizottság  tagjaira: 
elnöknek Erdeiné Hákli  Ildikót,  tagoknak Kiss Gyulánét  és külsős tagnak Horgosi-Takács 
Andreát javasolja.
Más javaslat nem érkezett a jelenlévőktől. A jelöltek elfogadták a jelölést. 
Az előző bizottsághoz hasonlóképpen, itt is egyenkénti szavazásra kerül sor. Ennek alapján

a bizottság elnökére: Erdeiné Hákli Ildikó személyre: 6 igen és 1 tartózkodás
a bizottság tagjára: Kiss Gyuláné személyére: 6 igen és 1 tartózkodás
a bizottság külsős tagjára: Horgosi-Takács Andrea személyére 7 igen szavazat.

A leadott szavazatok alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

141/2012. (VI.25.) számú Képviselőtestületi határozat

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő –testület  úgy dönt,  hogy a 
jelen alakuló ülésen létrehozza a Pénzügyi,  - Gazdasági és Ügyrendi 
Bizottság, valamint a Oktatási és Szociális Bizottságot az alábbiakban 
meghatározott személyi összetételben:

Pénzügyi, - Gazdasági és Ügyrendi Bizottság:
elnök: Papp László Csaba
képviselő tagok: Erdős Zsolt

Dr.Késmárki-Kodak András
nem képviselő tagok: Nyékiné Katona Hedvig

Urszné Papp Judit

Oktatási és Szociális Bizottság:

elnök: Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő tag: Kiss Gyuláné
nem képviselő tag: Horgosi-Takács Andrea

A testület a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátásával a 
Pénzügyi –Gazdasági –Ügyrendi Bizottságot bízza meg.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős: Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megállapítja,  hogy ezennel  felállt  mindkét  bizottság,  melyek  munkájához sok sikert,  erőt, 
egészséget és kitartást kíván.
Jelzi,  hogy  mindkét  bizottság  munkájába  feltétlen  szeretne  az  elkövetkezendő  két  évben 
aktívan bekapcsolódni és részt venni.

10. napirendi pont
Bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Dr. Kovács Miklós polgármester
A bizottságok külsős tagjait eskütételre szólítja fel. Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételt 
állva hallgassák végig.
Felolvasva az eskü szövegét, Nyékiné Katona Hedvig, Urszné Papp Judit és Horgosi-Takács 
Andrea megismételve azt, az esküt letették.
Polgármester úr az eskütevők munkájához ismételten jó erőt, egészséget és kitartást kívánva, 
elsőként gratulál.

11. napirendi pont
Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Dr. Kovács Miklós polgármester
A napirenddel kapcsolatosan ismerteti a módosítás okait, valamint ismerteti az SZMSZ-ben 
szükségessé váló valamennyi változást a kiküldött előterjesztésnek megfelelően külön-külön, 
minden érintett függeléket is beleértve. 
Külön  kiemeli  ismételten  az  Oktatási  és  Szociális  Bizottság  felállításának  fontosságát, 
feladatkörének bővülését –  tekintettel az előttünk álló intézményi változásokra. Felolvassa a 
bizottság valamennyi feladat és hatáskörét.
A Pénzügyi, - Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság feladatai közül a legsürgetőbbnek a vagyon-
nyilatkozatok kiosztását, majd bekérését ítéli.

Kéri  a  jelenlévőket,  hogy  javaslataikkal  véleményezzék  az  előterjesztést.  Az  esetleges 
személyi adatokban történt hibákat jelezzék.
Mivel hozzászólás nem volt, így polgármester úr kéri a testületet, hogy a leírtakat a szóbeli 
kiegészítéssel együtt fogadják el.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangú döntéssel az alábbiak szerint módosította a 
9/2011. (IX-27.) számú rendeletét:

Báránd Községi Önkormányzat 13/2012. (VI.25.) KT rendelete 
Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011. 

(IX.27.) KT. rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek 
intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű nyílvánosságot 
teremtve  történjen,  valamint,  hogy  a  helyi  hatalom  önkormányzati  típusú  gyakorlásának 
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megfelelő kereteket biztosítson az Alaptörvényben, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1), valamint 18. §. (1)-(2) bekezdésében 
foglalt  felhatalmazás alapján az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2009. (IX.27.) KT rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ)  preambulumának helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  abból  a  célból,  hogy  a  helyi 
közügyek intézése, a helyi közhatalom gyakorlása önállóan, demokratikusan, széles körű 
nyilvánosságot  teremtve  történjen,  valamint,  hogy  a  helyi  hatalom  önkormányzati 
típusú  gyakorlásának  megfelelő  kereteket  biztosítson  az  Alaptörvényben,  valamint  a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§. (1), 
valamint  18.  §.  (1)-(2)  bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

2. §

Az SZMSZ 77. § (1) bekezdés az alábbiakkal egészül ki:

A képviselő-testület  meghatározott  önkormányzati  feladatok ellátása  céljából  állandó 
bizottságként  a  Pénzügyi,  -  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság,  valamint  Oktatási  és 
Szociális Bizottságokat hozza létre.

3. §

Az SZMSZ 2. számú melléklet 3. pontja a polgármester ügyfélfogadási rendje az alábbiakkal 
egészül ki:

kedd 8-12 

4. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

A polgármester elérhetősége:

polgarmester@barand.hu
5. §

Az SZMSZ 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének névsora

1. Dr. Kovács Miklós polgármester 4161 Báránd, József A. 8/a

2. Ulveczki Lajosné alpolgármester 4161 Báránd, Szabadság út 46.
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3. Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 4161  Báránd,  Arany  J. 

43/2.

4. Erdős Zsolt képviselő 4161 Báránd, Vasút u. 22.

5. Dr. Késmárki-Kodak Andrásképviselő 4161 Báránd, Kölcsey u. 27.

6. Kiss Gyuláné képviselő 4161 Báránd, Kossuth u. 78.

7. Papp László Csaba képviselő 4161 Báránd, Hunyadi 33/2.

6. §

Az SZMSZ 3. számú függeléke az alábbiak szerint alakul:

A Bizottságok jegyzéke, feladatuk és hatáskörük

Pénzügyi, -Gazdasági  és Ügyrendi Bizottság:

1. Papp Csaba bizottság elnöke

2. Erdős Zsolt bizottság tagja

3. Dr. Késmárki – Kodak András bizottság tagja

4. Nyékiné Katona Hedvig bizottság tagja /4161 Báránd, Kölcsey u. 27./

5. Urszné Papp Judit bizottság tagja  /4161 Báránd, Bajcsy-Zs.u. 4./

Oktatási és Szociális Bizottság

1. Erdeiné Hákli Ildikó bizottság elnöke

2. Kiss Gyuláné bizottság tagja

3. Horgosi –Takács Andrea bizottság tagja /4161 Báránd, Úttörő út 4./

Az Oktatási és Szociális bizottság feladatai és hatáskörei:

- az oktatást érintő változások folyamatos figyelemmel kísérése, az ezekből adódó 
változások követése

- figyelemmel kíséri és ellenőrzi a nevelési –oktatási intézmények foglalkoztatási, 
illetve  pedagógiai  programjában  meghatározott  feladatok  végrehajtását,  a 
pedagógiai szakmai munka eredményességét

- közreműködés  az  oktatási,  közművelődési  informatikai  jellegű  fejlesztések 
összeállításában

- közreműködés  a  testnevelés  és  a  szabadidő  eltöltésével  kapcsolatos  feladatok 
ellátásának szervezésében

- jóváhagyja  a  nevelési-oktatási  intézmények  foglalkoztatási,  illetve  pedagógiai 
programját

- az oktatási –nevelési intézmények működésének folyamatos figyelemmel kísérése
- az egészségügyi és szociális  intézmények működésének folyamatos figyelemmel 

kísérése
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- javaslat kidolgozása a költségvetési prioritások meghatározására, az intézmények 
műszaki, működési és személyi feltételeinek biztosítására

- véleményezi  az  egészségügyi  –szociális  –oktatási  ágazatot  érintő  képviselő  –
testületi előterjesztéseket, rendelettervezeteket

- részt  vesz  a  szociális  segélyezés  elveinek  kidolgozásában,  ellenőrzi  annak 
végrehajtását

- valamennyi  szociális-  és  egészségüggyel,  családtámogatással  összefüggő  kérdés 
véleményezése

- a Bizottság által nyújtott támogatások odaítélése és felhasználásának ellenőrzése
- részt vesz a település közép- és hosszú távú szociálpolitikai szolgáltatásfejlesztési 

koncepciójának kidolgozásában
- az iskoláztatással kapcsolatos érdekek feltárása, egyeztetés kezdeményezése
- családtámogatási rendszerek, lehetőségek feltárása, kezdeményezése
- a költségvetés és zárszámadás véleményezése
- tevékenységi körében a pályázati kiírások figyelemmel kísérése
- a  szociális  ellátó  és  gyermekjóléti  intézményrendszer  fejlesztésével, 

átszervezésével kapcsolatos koncepciókat, tervezeteket véleményezheti
- helyi ifjúságpolitika 

7. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.

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

Jelen rendeletet kihirdetem:

                            Dr. Csabai Zsolt
                                mb. jegyző

12. napirendi pont

Jegyzői pályázat kiírása

Dr. Kovács Miklós polgármester
A  napirenddel  kapcsolatosan  elmondja,  hogy  készített  egy  tervezetet  a  jogszabályi 
előírásoknak megfelelően, valamint képviselői kérésre, összehasonlítás végett az előterjesztés 
mellett kiküldésre került az előző jegyzői állás feltételrendszere is.
Véleménye  szerint  fontosnak  ítéli  meg  vagy  pályázati  feltételként,  vagy  pedig  pályázat 
elbírálásánál előnyt jelentő kategóriában az önkormányzatnál szerzett legalább 5 éves, adott 
esetben vezetői gyakorlatnak is a kiírását. Indokolja ezt véleménye szerint az előttünk álló 

12



komoly rendszerátalakítás és az abból adódó változások nyomonkövetése,  feladatokra való 
felkészülés.
Kérdezi a testület véleményét.

Papp László Csaba képviselő:
Túl szigorúnak tartja az elvárásokat. Elfogadja a közigazgatásban szerzett gyakorlatot, viszont 
az 5 éves vezetői gyakorlatot,  melyből  legalább 3 év jegyzői,  vagy aljegyzői – ezt túlzott  
kritériumnak ítéli.  Attól tart, hogy akkor valami oknál fogva a valamikori jegyzők, aljegyzők 
élvezhetnek prioritást, akik valami miatt valahonnan kikerültek.  Adjuk meg a lehetőséget a 
kezdőknek  is,  mintahogyan  megtettük  legutóbb  is,  s  mint  kiderült,  bizonyos  esetekben  a 
kezdőkkel sem jártunk rosszul.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Igazat ad a képviselőnek, vitaindítónak szánta a leírtakat, de véleménye szerint mindenképpen 
előnyt kell, hogy jelentsen a szakmai gyakorlat. Az előttünk álló feladatok (a járási rendszer 
kialakítása, az oktatási rendszer átalakulása) volumene mindenképpen ezt indokolja.
Kiss Gyuláné képviselő
Egyetért  képviselőtársával,  viszont  az  5  év  közigazgatási  gyakorlat  meglétét  nagyon 
helyesnek tartja. Azonban az itt leírtak nagyon leszűkítik a pályázók körét, esetleg olyannyira, 
hogy lesz-e egyáltalán  jelentkező.  Nem biztos,  hogy jobban járunk egy pályáról  kiszorult 
nagyobb  gyakorlattal  rendelkezővel,  mint  egy  agilis,  közigazgatási  gyakorlattal 
rendelkezővel.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem  határozna  meg  időintervallumot,  csak  közigazgatási  vezetői  gyakorlatot,  és  azt  is 
előnyként.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Egy másik aspektusból szemlélve a dolgot, szerinte is nagyon szigorú ez a kiírás. Ezekkel a 
feltételekkel bárándi sajnos nem tud labdába rúgni, holott fontosnak tartja ilyen és hasonló 
esetekben, hogy a bárándi fiataloknak adjunk elsősorban lehetőséget a munkavállaláshoz. Épp 
ezért kéri, hogy enyhítsünk az elvárásokon.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő 
Ő is túlzottnak tartja.  Javasolja a testületnek,  hogy a következő ülésre dolgozzunk ki egy 
pontrendszert az elbíráláshoz.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A helyismereti előny a bárándi jelentkezők érdekében kerülne kiírásra.
Határozzunk-e  meg  minimum  vezetői  gyakorlatot,  vagy  elég  a  szerzett  szakmai  vezetői 
gyakorlat? Legyen-e konkrét időintervallum meghatározva?
Kiss Gyuláné képviselő
Ha 5 év nem is, de 3 év fontos.
Erdős Zsolt képviselő
Nincs tisztában a vezetői beosztásokkal, kérdezi, hogy kik tartoznak ebbe a kategóriába.

Dr Csabai Zsolt mb. jegyző
Az  elhangzott  elvekkel  maximálisan  egyetért,  érvényesítésüket  fontosnak  tartja  majd  a 
kiválasztáskor. El kell dönteni, milyen széles körben kíván mozogni a Testület. A gyakorlati 
idő feltüntetését sem tartja fontosnak, hiszen a bírálati szempontok kialakításánál (ami lehet  
pontrendszer is) ezt is érvényre lehet juttatni.
Nyilván plusz munka lesz a testületnek, ha több jelöltből kell kiválasztani a legmegfelelőbbet, 
viszont fontos, hogy legyen jelölt.
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Azt is szükségesnek tartja eldönteni, hogy a kiválasztásnál legyen-e egy előzetes szűrő, ahol a 
beérkező anyagokat elbírálja formai és tartalmi szempontból,  és legyen egy előzetes szűrő 
meghallgatások szempontjából  is,  vagy pedig  egyből  a  képviselő-testület  hallgassa  meg  a 
jelölteket? 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A tavalyi formai elbírás után egyből a testület elé kerültek a pályázók. Véleménye szerint ez 
jó gyakorlat.
Kiss Gyuláné képviselő
Tavaly,  a  jegyző úr által  táblázatba foglalt  pályázatok áttekinthetőek voltak.   Majd ennek 
függvényében  kerültek  meghallgatásra  a  jelentkezők.  Tökéletesnek  tartja  ezt  a  módszert, 
javasolja ennek továbbfolytatását.
Papp László Csaba képviselő
Fölöslegesnek  tartja  az  előszűrőket,  majd  tegyük  ennek  elbírálását  függővé  a  beérkező 
pályázatok számától. 
Javasolja  továbbá,  hogy  a  meghallgatás  időpontját  úgy  válasszuk  ki  (tekintettel  a  nyári  
szabadságolásokra),  hogy  ott  mind  a  heten  részt  tudjunk  venni,  hiszen  igen  kardinális 
kérdésben  kell  döntenünk.  Épp  ezért  nem tartja  szükségesnek  konkrét  dátumhoz  kötni  a 
munkakezdést.
Dr. Kovács Miklós polgármester 
(Javasolja,  hogy  a  testület  szavazással  döntsön,  támogatja-e  a  3  éves  szakmai  vezetői  
gyakorlat meglétét a pályázati kiírásban.
A képviselő-testület 4 igen és 3 nem szavazattal a támogatás mellett döntött.)

Több  hozzászólás  nem  hangzott  el,  a  képviselő-testület  megtárgyalta  és  módosításokkal 
egyhangú  szavazással,  7  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  elfogadja  a  jegyzői  pályázat 
kiírásáról szóló előterjesztést, melynek alapján az alábbi pályázati felhívást adja ki:

142/2012. (VI.25.) számú képviselő-testületi határozat

Báránd Községi Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. 
§ (1) bekezdése, valamint közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § 
(1) bekezdés a.), b.) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglaltak alapján pályázatot hirdet 
jegyzői álláshely betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
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A  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  36.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározott  jegyzői  feladatok,  valamint  a  település  SZMSZ-ben  meghatározott 
feladatkörök ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Báránd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Irányítása alá tartozó személyek száma: 9 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra,  az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) helyi szabályzatok rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egyetem,  igazgatásszervezői,  vagy állam-  és  jogtudományi  doktori  képesítés,  jogi, 

vagy  közigazgatási  szakvizsga,  vagy  az  Országos  Közigazgatási  Vizsgabizottság 
elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés,

- legalább két év közigazgatási gyakorlat
- Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- A  nyertes  pályázó  3  hónap  próbaidő  kikötése  mellett  határozatlan  időre  kerül 

kinevezésre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- önkormányzatnál szerzett legalább 3 éves szakmai, vezetői gyakorlat,
- helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajzot,
- végzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzeléseket (max.3 A/4-es 
oldal),
-  nyilatkozatot  arról,  hogy  a  benyújtott  pályázatot  a  pályázat  elbírálásában  részt  vevő 
személyek megismerhetik,
-  nyilatkozatot  arról,  hogy a pályázó a pályázati  anyagában foglalt  személyes  adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- közigazgatási gyakorlatot igazoló dokumentum másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 23.
A pályázat benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Báránd Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 

(4161  Báránd,  Kossuth  tér  1.)  Kérjük  a  borítékon  feltüntetni  a  pályázati  adatbázisban 
szereplő azonosító számot: 380-2/2012/B11, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
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- Személyesen: Dr. Kovács Miklós polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth 
tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejének 
lejártát  követő  ülésén  dönt,  a  jelentkezők  személyes  meghallgatását  követően.  A Testület 
fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye,ideje:
- Báránd Község Honlapja – 2012. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.barand.hu honlapon szerezhet.

A pályázatokat Báránd Község Polgármesteréhez kell benyújtani 2 példányban (1 eredeti, 1 
másolati) zárt borítékban. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 2.

(Dr. Késmárki-Kodak András képviselő elhagyja az üléstermet.)

13. napirendi pont
K ü l ö n f é l é k

A.) Közmunkaprogram eszközbeszerzés

Dr. Kovács Miklós polgármester
A START mintaprojekt eszközbeszerés közbeszerzése 4 részből áll, az egész értéke nettó 12 
millió  Ft.  A START munkához kapcsolódóan a mintaprojekt  keretein  belül,  gyakorlatilag 
eszközök (ásó, kapa, lapát, traktorra szerelhető  árokásó adapter, szintező gépek stb,  három  
fólia sátor), ezt tartalmazza. 
Első  körben  ezt  az  önkormányzat  kiírta  pályáztatásra,  6  ajánlattevőt  hívott  fel,  melyre 
egyetlen  érvényes  ajánlat  nem  érkezett.  El  kellett  halasztani,  új  eljárást  kiírni,  közben 
módosítani kellett a feltételeket. (Érdekességként rövid tájékoztatást adott a pályázók köréről,  
valamint  az  érték  nagyságából  adódó  érdektelenségről.) Az  újra  kiírt  pályázatunkra  3 
ajánlattevő került felhívásra, melyek közül egy pályázata vált eredményessé és érvényessé, a 
Bíráló Bizottság értékelése alapján, bár 11 ezer  forinttal több az általuk benyújtott ajánlati ár, 
mint a  rendelkezésre álló becsült érték.
Ha ezt az összeget az önkormányzat nem tudja mellétenni, akkor gyakorlatilag ez a pályázat is 
eredménytelenné válik. 

A képviselő-testület megtárgyalta, és egyhangú szavazással, 6 igen, nem és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza.

143/2012. (VI.25.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  „Start  
mintaprojekthez  tartozó  eszközök  beszerzése”  elnevezésű  hirdetmény 
nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság írásbeli 
szakvéleményében foglaltakkal egyetértve a HÉV-INVEST Beruházó, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft ajánlatát érvényesnek, az eljárást pedig 
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mind a négy rész tekintetében eredményesnek nyilvánítja, valamint az 
eljárás  nyertesének  mind  a  négy  rész  tekintetében  a  HÉV-INVEST 
Beruházó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlattevőt hirdeti ki.
Az  eljárás  lebonyolításában  a  76/2012.(III.22.)  sz.  KT  határozat, 
valamint  a  Közbeszerzési  Szabályzat  alapján  Baranyai  Árpád  volt 
képviselő vett részt, azonban a 2012. június 10. napján tartott időközi 
választásokra tekintettel  Erdős Zsolt képviselő vitte tovább munkáját, 
így az ő kijelölését a testület utólag jelen határozattal jóváhagyja.

A rendelkezésre álló anyagi fedezet az I.r ész tekintetében 246.530.- Ft 
+ ÁFA, a II. rész tekintetében 851.805.-Ft+ÁFA, a III. rész tekintetében 
5.747.720.-Ft+ÁFA, a IV. rész tekintetében pedig 5.254.035.- Ft+ÁFA, 
összességében 12.100.090.- Ft+ÁFA.
Fentiekre  tekintettel  a  Bíráló  Bizottság  javaslata  alapján  a  testület 
megállapította,  hogy  a  legalacsonyabb  ellenszolgáltatást  tartalmazó 
ajánlatot  adó  ajánlattevő  ajánlati  ára  összességében  csupán  11.909.- 
Ft+ÁFA-val több,  mint a rendelkezésre álló anyagi fedezet, ezért annak 
finanszírozására az önkormányzat képes és nem szükséges a Kbt. 76.§ 
(1)  bekezdés  c)  pontja  alapján  eredménytelennek  nyilvánítani  az 
eljárást.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

B) Rulírozó hitel lejárati határidejének meghosszabbítása

Dr.Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. július 06-án lejár az önkormányzat 30 millió Ft-os 
rulírozó hitelszerződése.  Mivel visszafizetni nem tudjuk, ezért szükséges meghosszabbítani 
2012. december 31-ig. Felsorolja a hitel fedezetéül szolgáló önkormányzati ingatlanokat.
 Itt röviden ismerteti a stabilitási törvény ide vonatkozó rendelkezéseit, megjegyezve, hogy 
maga  a  jogalkotó  sem tudja  még,  mi  legyen  az  önkormányzati  hitelekkel,  tartozásokkal. 
Többféle  elképzelés  is  van.  A Kormányhivataltól  még nem kapott  egységes  választ,  hogy 
milyen formában kell majd teljesítenünk a hitelkezelést.
Javasolja, hogy az a) pont szerinti határozati javaslatot fogadja el a testület.
Kéri a jelenlévők véleményét, javaslatait.
Papp Csaba képviselő
Mivel  kényszerpályán  vagyunk,  nem  tudunk  mit  tenni.  Érdeklődik  a  jelenlegi 
hitelállományunk felől.
Dr Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  jelenleg  141  millió  Ft  hitelünk  van,  ezidáig  30  millió  Ft-ot  tudtunk 
törleszteni. 
Örömhírrel tud szolgálni, ugyanis 10,6 millió ÖNHIKI támogatást kaptunk az első körben. A 
TIOP-os pályázatunk (mely a könyvtár felső részének rendbetételére, fűtésére és szigetelésére,  
infrastruktúra fejlesztésére szolgál) 8 millió Ft-ot nyert. Ez a pályázat 100 %-osan támogatott. 
Nyékiné Katona Hedvignek – a pályázat megírójának – ezúton is köszönjük a munkáját.
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Több hozzászólás, kérdés nem hangzik el, így javasolja polgármester úr a hitel visszafizetési 
határidejének az előterjesztés a.) pontja szerinti meghosszabbítását.

A  képviselő-testület  egyhangú  szavazással,  6  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozza:

144/2012.(VI.25.) számú Képviselő-testületi  határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul 
30.000.000.-  Ft  összegű  rulírozó  hitelszerződés  visszafizetési 
határidejének 2012. december 31-ig történő meghosszabbításához.
Fenti  hitel  fedezetéül  az  önkormányzat  a  tulajdonában  lévő  alábbi 
ingatlanokat ajánlja fel:

• 187/7 hrsz   (Tésztaüzem)
• 635 hrsz   (TÁMASZ)
• 646 hrsz   (Művelődési Ház)
• 1090 hrsz   (Filmszínház)
• 1222/2/A/2 hrsz (Vásár-csarnok)
• 0210/5-12 hrsz  (külterületi termőföldek)
• 2/2 hrsz   (egyesületi székház,sportpálya)
• 1091 hrsz   (Vörösmarty u. 35. udvar,telek)

Tudomásul  veszi,  hogy a fenti  ingatlanokon a hitel  visszafizetésének 
időpontjáig  a  pénzintézet  javára  jelzálog,  illetve  elidegenítési  és 
terhelési tilalom van bejegyezve.
A Testület megbízza a polgármestert és a megbízott jegyzőt a szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Csabai Zsolt mb. jegyző

A képviselő-testület, mivel továbbiakban személyi kérdésekben dönt, így zárt ülés formájában 
folytatja munkáját.

K.m.f.

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

Erdeiné Hákli Ildikó
     jkv. hitelesítő

18


