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Kiss Sándor polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
Közli  a  rendkívüli  ülés  összehívásának  okát;  Dr.  Szabó  József  nyugalmazott  főorvos, 
díszpolgárunk  sajnálatos  elhalálozásából  fakadó  önkormányzati  teendők,  a  temetésével 
kapcsolatos feladatok megbeszélése.
Kéri, hogy ezen egyetlen napirend megtárgyalását, - amennyiben más napirendi javaslat nincs 
-, úgy fogadja el.
A  testület  5  igen  szavazattal,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbiak  szerint  hozza  meg 
ülésének napirendjét:

110/2012.(V.14.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:

1. Dr. Szabó József díszpolgár temetése
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

Kiss Sándor polgármester
Báránd  Község  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendelet 
alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  Javasolja  megválasztásra  Makra 
Sándorné képviselőt.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek eredményeként a Testület 4 igen szavazattal,  
nem és  1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

111/2012. (V.14.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Makra  Sándorné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.



A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Makra Sándorné képviselő

Kiss Sándor polgármester
Elmondja, hogy főorvos urat szülővárosában, Hajdúböszörményben, családi sírboltban fogják 
örök nyugalomra helyezni. Bárándon május 18-án veszünk tőle végső búcsút a ravatalozóban.
Azért  jöttünk össze,  hogy közösen megbeszéljük,  miben és  milyen  segítséget  nyújtsunk a 
gyászoló  családnak.  Az önkormányzat  hogyan  járuljon  a  költségekhez,  milyen  módon  és 
formában állítson emléket díszpolgárunknak.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja a képviselőket hatályos rendeletünk tartalmáról, miszerint ingyenes díszsírhelyet 
kell  biztosítanunk  a  halott  számára.  A  saját  halottkénti  elismerés  jelen  pillanatban  nincs 
szabályozva. Mivel a végső nyughelyre történő temetés nem itt történik, így nem is tudunk 
számára díszsírhelyet biztosítani.
Hasonló eset még nem fordult  elő,  hogy az önkormányzat  a temetés  költségeit  felvállalta 
volna, nincs erre precedens.
Ha most felvállaljuk a költségeket, jelen információnk szerint ez akár több százezer forintba is 
kerülhet (hirdetési költség, szállítási költség, stb.)
Ennek  felvállalásához  képviselő-testületi  döntés  szükséges,  valamint  arra  forrást  kell 
találnunk. Ezt kellene mérlegelnie a testületnek.
Dr. Imre Gábor képviselő
Véleménye szerint, főorvos úr, aki 44 éve szolgált a települése, közel 35 évet egyedül, ezeket 
a költségeket az önkormányzatnak fel kell vállalnia, legyen az 300 eFt, vagy akár 500 eFt. 
Nem lehet kérdés, meg kell találnunk rá a forrását.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tudomása szerint a család erre nem formál igényt. Ezt tiszteletben kell tartanunk. Véleménye 
szerint a bárándi temetőben kellene egy emléktáblát állítani, hogy egyáltalán nyoma maradjon 
településünkön is személyének, azon kívül, hogy egy búcsúztató megtartásra kerül.
Dr. Imre Gábor képviselő
Példának hozza fel  Komádi településen elhunyt  kollégáját,  kinek emlékére a település  két 
helyen is helyezett  el emléktáblát.  Az egyiket a rendelő falán, másikat pedig a temetőben. 
Ezen is el lehet gondolkodni, javasolja.
Volt, akit saját halottjának tekintett a munkahelye. Egyfajta gesztusként fel kellene ajánlanunk 
a család felé, még akkor is, ha nem tartanak rá igényt.
Ulveczki Lajosné 
Azt gondolja, hogy a családra sem erőltethetjük, ha ezt nem akarják. Vagyunk velük olyan 
kapcsolatban -  igazgató  úr  és polgármester  úr  révén-,  hogy ezt  meg lehet  velük  beszélni. 
Fölajánljuk,  mi  az,  amire  igényt  tartanak.  Mit  rejt  magában  a  „saját  halott”- 
mindenféleképpen megbeszélés tárgya.
Neki is az a véleménye, hogy főorvos úr dolgozott annyit az itteni emberekért, és tett annyit 
Bárándért, - nem tehet róla, hogy sajnos az önkormányzat anyagi helyzete most ilyen - de azt 
sem szabad elkövetnünk, hogy erején túl költekezzen az önkormányzat. Egy normális, közép 
utat találva, még ami belefér.
Kiss Sándor polgármester
Az újságban történő gyászhirdetés  költsége közületnek 90 eFt-ba kerül,  magánszemélynek 
ezen összeg töredéke. Főorvos úr fia elegendőnek tartja a családi hirdetést.



Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja eldönteni, hogy milyen költségeket ajánljon fel az önkormányzat a család részére, 
milyen formában történjen ez, legyen a teljes szertartás teljes temetési költségekkel, vagy egy 
olyan  alternatíva,  ami  felmerült:  két  emléktábla,  egy  hirdetéssel,  illetőleg  az  állófogadás 
költségei. Elsődlegesen ezek közül kellene dönteni, vagy akár mindhármat választani.
Deli Andor nyugalmazott iskola igazgató
Mint kívülálló kér szót,s véleményével nem akarja befolyásolni a testületet döntésében.
Elmondja,  hogy  ezt  megelőzően  három  díszpolgárunk  temetésére  került  sor,  melyeken 
személyesen is részt vett. Erről szeretne kis emlékeztetőt adni.
Tulajdonképpen  az  önkormányzat  is  saját  halottjának  tekintheti.  Országos  lapokban  is 
gyakran olvashatjuk, hogy akár 4 szervezet is saját halottjaként tekint egy-egy elhunytra – 
vállalva az ezzel járó kötelezettséget is.
Első halottunk, Mosonyi Pista bácsi, aki több, mint negyven évig szolgált Bárándon. Őt sem 
itthon, hanem Kőszegen temettük el.
Saját  halottjának  tekinti  azzal,  hogy  kiteszi  a  községházára  a  fekete  zászlót,  ingyen  és 
bérmentve rendelkezésére bocsájtotta a bárándiak részére az autóbuszt, a Képviselő-testület 
megbízásából  Ulveczkiné  Ildikó  elbúcsúztatta  Pista  bácsit,  az  önkormányzat  koszorú 
helyezett el a sírján.
Balassi Iván bácsi esetében saját halottjának tekinti, itt Kiss Sándor polgármester úr beszédet 
mondott, majd a szertartás után egy kis állófogadás volt a meghívott vendégek számára, részt 
vettünk Budapesten a hamvasztás előtti búcsúztatásán.
Papp Lászlónál  ugyan ezek a dolgok:  zászlókitétel,  búcsúbeszéd polgármester  úr részéről, 
valamint a halotti tor költségét, megosztva a termelőszövetkezettel, kifizettük.
Ha a képviselő-testület konzekvens, akkor ennek a folytatásában gondolkodik.
Makra Gergő képviselő
Megköszöni  a  tájékoztatót.  Javasolja  megfontolásra,  Következeteseknek  kell  lennünk.  Az 
önkormányzat  rendelkezik  tartalékkal.  Meg  kellene  kérdezni  a  családot,  mit  tudunk 
felajánlani segítségképpen.
Kiss Sándor polgármester
Már voltunk a családnál. Tettünk egy 300 eFt-os felajánlást.
A búcsúztatás 18-án 11 órakor lesz. Koszorút nem kell vinnünk, mert a család csak egy szál 
virágot kér a tisztelgőktől. Tiszteletes úr után az önkormányzat részéről fogok egy búcsúztatót 
mondani. Ezt követően kikísérjük a kapuig, s ott elengedjük, mert a temetésre szűk családi 
körben kerül sor másnap szülővárosában.
Abban is döntenünk kell, hogy Böszörményben a családi sírnál helyezzünk-e el emléktáblát, 
Ezt a család is elfogadná, Böszörménnyel is meg lett beszélve.
Költségvetési tételként jelentkezne a halotti tor. Ebben még nem volt megbeszélés. A család 
kérése, csak szerényen. A szállítási költséget a család kifizeti.
A halotti tor tekintetében már az is hozzájárulásnak számít, ha az ételek elkészítése az iskola 
konyhájában, esetleg rezsiköltség felszámolása nélkül, a piaccsarnok kiadása bérleti díj nélkül 
történne.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Még nem volt gyakorlat, hogy a temetőben állítottunk volna emléktáblát. Javasolja, hogy az 
orvosi  rendelőnél  helyezzünk  el  emléktáblát,  hogy  ettől-eddig  itt  dolgozott  Báránd 
díszpolgára.
Balassa Iván bácsinak is a templom falán van egy tábla, hogy itt született.
Makra Gergő képviselő
Javasolja, hogy a testület adjon egy keretösszeget, pl. 300 eFt-ot az általános tartalék terhére, 
s  majd  ahogyan  látja  polgármester  úr  és  jegyző  úr  a  költségeket,  arra  költve  a  pénzt.  A 



következő testületi  ülésen pedig beszámolnak a felhasználásáról.  Ne jöjjünk össze minden 
egyes kiadásnál. Javasolja a következetességet betartani.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ez az összeg véleménye szerint is egy reális összeg.
Kiss Sándor polgármester
Határozati javaslat: A Testület határozzon abban, hogy 300 eFt-ot, díszpolgárunk Dr. Szabó 
József  főorvos úr  temetési  költségeire  és  a  díszpolgári  szertartásokra  biztosít  az  általános 
tartalék  terhére.  Hatalmazza  fel  a  KT.  polgármester,  alpolgármester  asszonyt,  és 
tanácsadóként Deli Andort.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Szerinte ez pont ellentétes az eddig tárgyaltakkal. Pont azt mondtuk, hogy nem a temetésre és 
a szertartás költségeire különítünk el, hanem éppen a járulékos költségekre. 
Kiss Sándor polgármester
Abban állapodtunk meg, hogy a fogadás egy részét álljuk, a táblát megcsináltatjuk mind a 
kettőt.
Dr. Kovács miklós jegyző
Javasolja,  hogy  300  eFt-ot  különítsünk  el  a  temetés  összes  járulékos  költségeinek 
biztosítására. Felhatalmazza a polgármestert, alpolgármestert és Deli Andort, hogy az összeg 
felhasználásáról rendelkezzen. Belátásuk szerint használják fel a maximum 300 eFt-ot.
Kiss Sándor polgármester
A  képviselő-testület  egyhangú  szavazással,  5  igen,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
határozatot hozza:

112/2012. (V.14.) számú KT. Határozat
Báránd Községi Önkormányzat Dr. Szabó József főorvos, 
Báránd Község díszpolgárának halála okán a temetéssel 
kapcsolatos járulékos költségekre (pl. állófogadás, emléktábla  
elhelyezés, stb.) maximum 300.000,-Ft összeget különít el az 
általános tartalék terhére. 
Felhatalmazza a polgármestert és az alpolgármestert, hogy a 
meghatározott összeghatárig a pénzösszeggel rendelkezzen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Kiss Sándor polgármester
Megköszönve a képviselők megjelenését és munkáját, az ülést bezárta.

K.m.f.

K i s s Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester            jegyző

Makra Sándorné
                                                              jkv. hitelesítő


