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

2012.05.24-i nyílt üléséről készült

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

Jelen vannak:
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Makra Sándorné (képviselő)
Makra Gergő (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)

Meghívott vendég: Ferenczik Ferenc r. alezredes Püspökladányi Rendőrkapitányság
Kaszásné Sarkadi Anna Támasz intézményvezető

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek módosítási javaslata?
Makra Gergő képviselő
Javasolja  a  Budaházy  Áron  kérelmét  a  harmadik  napirendi  pontban  tárgyalni,  tekintettel  a 
vendégünkre.
dr. Kovács Miklós jegyző
Tizenkettedik napirendi pontként javasolja az egye helyi rendeletek módosításáról szóló rendelet 
elfogadását, az írásban benyújtott előterjesztés szerint.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Amennyiben  egyetértenek  a  napirendi  pontok ilyen  formában  történő  elfogadásával,  kéri,  hogy 
kézfeltartással jelezzék.
A Testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg ülésének 
napirendjét:

113/2012 (V.24.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. Beszámoló a rendőrség 2011. évi munkájáról

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
2. Beszámoló a Támasz 2011. évi  munkájáról
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Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
3. Budaházy Áron földvásárlási kérelme

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
4. Ivóvíz rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
5. Helyettes jegyző megbízása (zárt ülés)

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
6. Egyes helyi rendeletek módosításáról

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
7. Különfélék

a. Eco Verde kft. ajánlata
b. Elvi  hozzájárulás  a  TÁMOP  3..11-12/2 

pályázathoz
c. Óvoda-bölcsőde  csoport  indításával  kapcsolatos 

kérdések
8. Szociális kérelmek (zárt ülés)

Ulveczki Lajosné polgármester
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  3  igen  szavazattal,  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

114/2012. (V.24.) KT. Határozat  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Erdős Zsolt képviselő

1. napirendi pont

Rendőrség 2011. évi beszámolója

Ulvczki Lajosné alpolgármester
Szeretettel köszönti a rendőrség képviselőjét, s megkéri, hogy amennyiben van az előterjesztésben 
foglaltakhoz kiegészítése tegye meg.
Ferenczik Ferenc r. alezredes
Szeretettel köszönti a tisztelt képviselőket, bemutatkozik. A beszámolót Tóth Ferenc r. alezredes , 
mb. kapitányságvezető állította össze. Megjegyezte, hogy a körzeti megbízott,  Varga Ambrus az 
elmúlt időkben kiemelkedően végezte a munkáját, illetve a polgárőrséggel a kapcsolat gördülékeny. 
Sok esetben szembesülnek azzal,  hogy a bejelentők  több alkalommal  a  konfrontáció  elkerülése 
érdekében nem tesznek feljelentést,  s nem tanúskodnak. Továbbá kiemelné, hogy a 42-es számú 
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főút forgalmának veszélyeire felhívná a figyelmet.  Ennek megelőzése érdekében állandó rendőri 
jelenlétet próbálnak biztosítani a két település területén, megosztva. Báránd közbiztonsági helyzete 
néhány esetben javuló, illetve részben stagnáló helyzetet mutat, a környező településekhez képest 
jobb.  Bárándon  nincsenek  olyan  prominens  személyek,  akik  visszatérő  bűnelkövetők  lennének, 
illetve felhívná a figyelmet a Szociális Otthon lakóinak problematikájára. Megköszöni a figyelmet, 
s amennyiben kérdés van, akkor arra szívesen válaszol.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Amennyiben kérdés merült fel, kéri tegyék fel.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Örömmel  konstatálható,  hogy a bűnelkövetések száma csökkent.  Az első negyedévben azonban 
magasabb a bűnelkövetések száma, a 2011. év azonos időszakában, mi ennek az oka, illetve a 42-es 
számú főúton várható-e ebben az évben is fokozott ellenőrzés?
Ferenczik Ferenc r. alezredes
Az  első  négy  hónap  magas  bűncselekményszáma  annak  köszönhető,  hogy  sorozatos 
bűnelkövetésről van szó, mint pl. gázolaj, vaslopás. A traffipax kihasználtság igen alacsony, ezért 
elindult  egy program,  aminek  köszönhetően  az  év  vége  fele  a  42-es  főútra  fix  sebességmérők 
kerülnek  felszerelésre  várhatóan,  továbbá  egy  darab  mobil  sebességmérőt  is  alkalmaznak  a 
továbbiakban. A bírság mértéke azonban úgy véli további elrettentésül szolgál. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Elég nagy a forgalom Románia fele, lesz-e lehetőség a bírság behajtására?
Ferenczik Ferenc r. alezredes:
Minden országban behajtható, de minimum 30.000,-Ft-nak kell lennie, azonban a behajtott összeg a 
behajtó országot illeti meg.
Erdős Zsolt képviselő:
A helyi fémvásárlónál tartanak-e ellenőrzéseket?
Ferenczik Ferencz r. alezredes
Igen, a NAV rendszeréhez igazodóan rendszeresen. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Azt tapasztalja, hogy jó néven veszi a lakosság a traffipax bejelentéseket, hogy az autósok figyelmét 
felhívják. Ezzel csak a megelőzésre hívná fel a figyelmet. Továbbá a láthatóságot is kérni szeretné, 
amennyiben lehetséges.
Ferenczik Ferenc r. alezredes
A rendőrök láthatósági mellényt viselnek. A balesetek megelőzése érdekében van rá szükség, tavaly 
éppen ennek köszönhetően  „csak”  hárman  haltak  meg.  A rádióban  folyamatosan  tájékoztatnak, 
illetve felvilágosítanak.
Makra Sándorné képviselő
Az utolsó félévben hétfőnként minden délután lehetett látni a rendőrautót, de az utóbbi időben nem 
lehet őket látni. Nem lehetne visszaállítani?
Ferenczik Ferencz r. alezredes
Vissza  lehet,  egy  fokozott  ellenőrzési  program  volt,  aminek  részese  volt  Báránd.  Azonban 
amennyiben igény van rá, vissza lehet állítani. Szolgálatszervezés kérdése.
Erdős Zsolt képviselő
Az ittas kerékpárosok továbbra is retteghetnek?
Ferenczik Ferencz r. alezredes
Igen,  60.000  Ft  a  pénzbírság.  Amennyiben  személygépkocsival  követi  el,  akkor  150.000,.Ft, 
amennyiben  bűncselekmény akkor 107 millió  forint  a  plafon.  Bonyolult  és  komplikált  ennek a 
folyamata.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Talán valamilyen fórumon lehetne ezt prezentálni. Ez már az új képviselő-testület feladata lesz.
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Makra Sándorné képviselő
A bárándi iskolában volt-e már oktatás.
Ferenczik Ferencz r.alezredes
Jelenleg kerékpár ellenőrzések vannak, amennyiben van rá igény, akkor lehet. Köszöni szépen a 
figyelmet.
Ulveczki Lajosné alpolgámester
Köszöni  szépen  a  megjelenést  és  a  beszámolót.  Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás. 
Miután  nem  volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal 
meghozta a következő határozatot:

115/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete áttekintette az 
rendőrség  mellékletben  található  2011.  évi  beszámolóját,  s  azt 
elfogadja.  Megköszöni  továbbá  eddigi  és  további  munkájukat,  s 
bízik a további sikeres együttműködésben.
A  Testület  felkéri  a  jegyzőt  és  az  alpolgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

2. napirendi pont

Beszámoló a Támasz 2011. évi tevékenységről

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Gratulálni  tud  a  beszámoló  összeállítójának.  Felkéri  az  intézményvezető  asszonyt  a  beszámoló 
ismertetésére.
Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Köszönti a tisztelt képviselőket. Már többször ellenőrizték őket, s minden ellenőrzés azt tükrözte, 
hogy  nagyon  jól  működő  és  átlátható  szervezet.  A  pályázatokat  említené  és  emelné  ki.  Az 
áldozatsegítő, közel 90 milliós pályázatot már megnyerték, ami a beszámolóban mg csak elbírálás 
alattiként  szerepelt.  Az  öt  településen  közel  2000  embert  szeretnének  elérni  a  két  év  alatt,  a 
rendőrséggel karöltve, valamint a polgárőröket is bevonva.  Összesen 12 belső munkatárs, 11 külső 
és egy főállású dolgozó lenne bevonva. Bízik a pályázat segítő közreműködésében. 
Köszöni  Horgosi-Takács  Andrea  és  Kiss  Lászlóné  munkáját  az  E.on  által  kiírt  pályázat 
megvalósításában.  Egy  olyan  mintaprogramot  dolgoztak  ki,  ami  több  család  áramszámlájának 
rendezésében kíván segíteni a hátrányos helyzetű családoknak.
Az  egyik  áruházláncnak  köszönhetően  adományokat  kap  a  Támasz,  ami  az  élelmiszerbankhoz 
hasonló. Kéthavonta küld adományokat a településeknek. További információ, hogy 10 gyermek 
üdültetését is megnyerte a Támasz, ami Báránd vonatkozásában is érint öt gyermeket. Várhatóan 
Zánka vagy Csopak, ahol teljes programokkal várják a gyerekeket.
Tárgyalások folynak Tetétlennel a jelző rendszerrel kapcsolatosan
Horgosi-Takács Andrea
Vasárnap 30 gyermeket vittek a Vidámparkba, ebből 7 gyermek volt bárándi, s nagyon jól érezték 
magukat.
Makra Gergő képviselő
Érdeklődni,  hogy milyen a visszajelzés  az élelmiszerjegyekkel  kapcsolatosan,  amit  a  képviselő-
testület ad átmeneti segélyként?
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Horgosi-Takács Andrea
Alapvetően jól működik, egy esetben volt példa rá, hogy visszafizetésre került sor.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az életviteli tanácsok hiányoznak az embereknek. Látta, hogy pszichológusra is szükség lenne.
Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Főállásban nem tudnak alkalmazni, azonban a pályázati lehetőségeket próbálják megragadni. Akik 
komolyabb ellátást igényelnek, akkor azt azért megkapják, Újfaluba vagy Debrecenbe viszik őket.
Erdős Zsolt képviselő
Megnyugtatóan rendeződtek-e már az ételosztással kapcsolatos dolgok?
Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető
Úgy gondolja,  hogy nyugvóponton van már.  Jegyző úr sokat  segített  az  egyeztetésekben.  Több 
probléma volt azzal, hogy kettő darab ételhordó kellett, illetve az adagolás is probléma volt. Most 
egy  újabb  probléma  ütötte  fel  a  fejét,  a  térítési  díjakkal  kapcsolatosan,  amiről  Kaba  Város 
Önkormányzata a napokban fog határozni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

116/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Támasz 
2011. évi gyermekjóléti  és szociális ellátó rendszeréről szóló 
beszámolóját a mellékletben foglalt módon hagyja jóvá.
Köszönetét fejezi ki Kaszásné Sarkadi Anna intézményvezető 
asszonynak,  Horgosi-Takács  Andrea  szakmai  egység-vezető 
asszonynak,  valamint  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központ valamennyi munkatársának.
Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

3. napirendi pont

Budaházy Áron földvásárlási kérelme

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszönti a kérelmezőt. Mindenki elolvashatta a kérelmet. A területeket korrekten kiemelve. Van-e 
szóbeli kiegészíteni valója.
Budaházy Áron
Kiemelte az általa megvásárolandó területeket kékkel. Nem tudja, mennyire tudják a viszonyokat. 
Vannak olyan információi, hogy vannak olyan területek, amelyeket megvásároltak, s nem írattak át.
Nagyon szét van szórva. Az általa meghatározott 30 Ft/m2 ár a szokásjog duplája. 
Makra Gergő képviselő
Piaci árban hogyan mozognak a kert és szabadtéri földterületek árai?
Budaházy Áron
A kertföldek árai és a termőföldek árai eltérőek.
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Makra Gergő képviselő
Mekkora az aranykorona értéke, erre gondoltak.
Budházy Áron
Nem összehasonlítható, hiszen nem összefüggő. Négyszögölre és négyzetméterre vásárol mindenki. 
Akkor lenne értéke, ha egybefüggő lenne. Ezen a területen kb. 70 %-on jogtalanul gazdálkodnak.
Makra Gergő képviselő
Vásárlás járulékos költségeit is állná-e?
Budaházy Áron
Igen.
Makra Sándorné képviselő
Ezek ugye nincsenek kimérve, s így nem tudjuk eladni.
Budaházy Áron
86.000,-Ft/hektár. Maga erejéből kiméretgeti.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem először tárgyalja a zárt kertek helyzetét. Egyre inkább több alkalommal fogalmazódik meg z 
igény az emberek részéről, hogy ezeket ki kellene adni az embereknek. Egyeztetett a földhivatallal, 
s azt  kapta tájékoztatásul,  hogy aranykorona érték alapján 20.000-40.000,-Ft/aranykorona.  Több 
településen problémát okoz a zárt kertek helyzete. Szakemberek szerint a szántó és zárt kert értéke 
kettős, azonban az aranykoronás értékesítést javasolták.
Makra Gergő képviselő
Sokat gondolkodott rajta, azonban csak a baj van vele. Anyagi szempontból lehet kedvezőbb lenne. 
Lénygében nagyon kicsi területek, ezért ezt a komplett ajánlott át kell gondolni.
Erdős Zsolt képviselő
Mit szólna hozzá, ha egybefüggő földterületet kérünk érte?
Budaházy Áron
Nem mérvadó a kertföldek esetében az ár, s nem összehasonlítható a szántóval, ezért ez nem igazán 
elfogadható.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Bodó elnök úrral is érintették már ezt a kérdést korábban. Szakemberekkel egyeztetést ígért.
Budaházy Áron
Mióta az önkormányzat tulajdonában van még senki nem foglalkozott vele.
Erdős Zsolt képviselő
Mit ért rendeltetésszerű használat alatt.
Budaházy Áron
Ne legyen gazos, ki legyen jelölve.
Erdős Zsolt képviselő
Műveli valaki az önkormányzati parcellákat.
Budaházy Áron
Igen, néhány helyen, ahol a szomszéd művelés alá vette. Nagyon sok esetben több tíz tulajdonos 
van, illetve sok esetben pedig nagyon sok örökös.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A jogszabályi  kereteket  be kell  tartani a nemzeti  vagyonról  szóló törvény,  illetve helyi  rendelet 
értelmében. Pályáztatni szükséges, az állam elővásárlási jogát biztosítani szükséges.
Makra Sándorné képviselő
Milyen költségvonzata van?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Értékbecslés esetlegesen. Legelőször arról kellene dönteni, hogy elvi hozzájárulást ad-e a testület az 
eladáshoz.
Budaházy Áron
Földet nem ad érte. Nem összehasonlítható a szántóterületekkel.
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 3 igen szavazattal,  1 nem ellenéban és tartózkodás nélkül meghozta a 
következő határozatot:

119/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete 
Budaházy Áron zárt kertekre vonatkozó, mellékletben foglalt 
árajánlatát a következő rendes testületi ülésig elnapolja.
Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

4. napirendi pont

Ivóvíz rendelet hatályon kívül helyezése

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A 2011.  december  31.  napján  hatályba  lépett  víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX. 
törvény  65.  §  (1)  bekezdése  szerint  a  közműves  ivóvízellátás,  valamint  a  közműves 
szennyvízelvezetés és –tisztítás a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter rendeletben állapítja 
meg. A víziközmű-szolgáltatók 2012. január 01. napjától már nem az önkormányzatok rendelete 
lapján, hanem a törvény erejénél fogva emelhetik meg a közszolgáltatás díját a miniszteri rendelet 
hatályba lépéséig.
Ulveczki Lajosné képviselő
Az eredeti javaslat alapján lenne szerencsés.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4 igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  a következő rendeletet 
alkotta:

Báránd Község Önkormányzata Képviselő –testületének  11/2012. (V.24.) KT rendelete az 
ivóvíz-szolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról szóló 20/2006. (XI.30.) KT rendelet 

hatályon kívül helyezéséről

Báránd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  l990.  évi  LXV. törvény 8.  §  (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §
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Hatályát veszti az ivóvíz-szolgáltatás igénybevételi díjának megállapításáról szóló 20/2006. (XI.30.) 
KT rendelet.

Záró rendelkezések

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

A jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kovács Miklós
jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ugyanakkor hatályon kívül kell helyeznünk a 2012. évi díjmegállapításról szóló határozatunkat is. 
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

120/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete  a 
víziközmű-szolgáltatásról  szóló  2011.  évi  CCIX.  törvény 
65.  §  (1)  bekezdése  alapján  a  263/2011.  (XII.22.)  KT 
határozatot  2012.  január  01.  napjára  visszamenőleg 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző
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5. napirendi pont
Helyi rendeletek módosítása

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
2012.  április  15.  napjától  hatályba  lépett  A  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.évi II. törvény, melynek 254. §.(2) bekezdése 
kimondja  „Az  önkormányzatok  2012.  május  31-ig  kötelesek  hatályon  kívül  helyezni  az 
önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseket.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4 igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  a következő rendeletet 
alkotta:

Báránd Község Önkormányzata Képviselő –testületének  12/2012. (V.24.) KT rendelete az 
egyes helyi rendeletek módosításáról

Báránd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  valamint  a  szabálysértésekről,  a  szabálysértési  eljárásról  és  a 
szabálysértési  nyilvántartási  rendszerről  szóló  2012.évi  II.  törvény  254.  §.(2)  bekezdésében 
meghatározottak alapján, továbbá a helyi önkormányzatokról szóló l990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

Hatályát veszti Báránd Község címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 7/1999. 
(IX.13.) KT rendelet 9. §-a.

2. §

Hatályát  veszti  a helyi  környezet védelméről,  a közterületek és ingatlanok rendjéről,  a település 
tisztaságáról szóló 8/2004. (IV.20.) KT rendelet 20. §-a.

3. §
Hatályát veszti a közterület használatáról szóló 9/2004. (V.25.) rendelet 15. §-a.

4. §
Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2004. (XII.23.) KT rendelet 21. § és 22. §-
a.

5. §
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  Hatályát veszti a köztemető használatának rendjéről szóló 10/2007. (V.23.) KT rendelet 15. §-a.

6. §
Hatályát  veszti  a  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  hulladékkezelési  közszolgáltatásról 
szóló 5/2012. (II.28.) KT rendelet 19. §-a.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

A jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kovács Miklós
jegyző

6. napirendi pont

Különfélék

A / ECO VERDE kft. ajánlata

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztés mindent magába foglalt. A víztakarékosság a fő kérdés.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

121/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete az ECO 
VERDE Kft. ajánlatát, annak elbírálását elnapolja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző
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B/ TÁMOP 3-1.11.-12/2 pályázathoz való elvi hozzájárulás

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tekintettel  az  Óvoda  pályázatban  vállalt  kötelezettségnek,  illetve  az  utófinanszírozási  formára 
javasolja átfontolni a kérdést.
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

122/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő – testülete  elvileg 
sem támogatja a TÁMOP-3.1.11-12/2 „Társadalmi Megújulás 
Operatív  Program  óvodafejlesztés”  pályázaton  történő 
részvételt. 
Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

C / Óvoda-bölcsőde döntés

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Nem érkezett  jelzés  az óvodavezető  részéről.  A jogszabályi  feltétel  értelmében maximum öt fő 
szükséges, azonban négy fő esetében a normatíva nem fedezi a költségeket.  Továbbá nem lehet 
tudni, hogy a társulási normatíva a jövő évben hogy alakul.
Telefonon kihangosítva tájékoztatást kér Kiss Gyuláné tagóvoda-vezetőtől.
Kiss Gyuláné tagóvoda-vezető
Üdvözöl  mindenkit.  Az  óvodai  beiratkozáskor  négy  jelentkező  volt,  azonban  a  munkavállalási 
feltétel nem volt biztosított. Öt fix gyermek nincs. Kiszámolta, s négy gyermek esetében nem fedezi 
a gondozónő bérét sem a normatíva. Öt gyermek esetében 230.000,-Ft maradna tárgyi eszközökre.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Csak ebben a költségvetési évben van dupla normatíva, tehát 4 hónapra.

Kiss Gyuláné tagóvoda-vezető
Igen. A jövő évről nem lehet tudni semmit. Külön felhívást nem tett közzé.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
rendeletet:

123/2012. (V.24.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az 
egységes  óvoda-bölcsőde  csoport  kialakítását  tekintettel  a 
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finanszírozás  megoldatlanságára,  valamint  a  közoktatási 
társulás létének bizonytalanságára nem támogatja.
Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

D/ Támasz nyári tábor támogatása iránti kérelme

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztés tartalmazza a kérelmet. Mindenképp támogatni szükséges.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

124/2012 (V.24.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
Gyermekjóléti Szolgálata által  benyújtott  nyári  táborozás 
iránti, mellékletben található kérelmét támogatja.
Tekintettel  az  intézményvezető  által  tett  kiegészítésekre 
maximum 50.000,-Ft  mértékig,  melyet  az önkormányzat 
támogatásként továbbít a Támasz részére.
Felkéri  az  alpolgármestert  és  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

E/ Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon kérelme

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztés tartalmazza a kérelmet. Mindenképp támogatni szükséges.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

125/2012 (V.24.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium 
és Gyermekotthon kérelme által benyújtott nyári táborozás 
iránti, mellékletben található kérelmét támogatja.
A támogatás mértéke 20.000,-Ft.
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Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

F/ Szociális Otthon kérelme

Dr. Kovács Miklós jegyző
A  Szociális  Otthon  szóban  azzal  a  kérelemmel  fordult  a  képviselő-testülethez,  hogy  egy 
alkalommal, egy színházi próbára használhatnák-e a régi Művelődési Ház épületét.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

126/2012 (V.24.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Pszichiátriai  Betegek  és  Értelmi  Fogyatékosok  otthona 
részére engedélyezi a régi Művelődési Ház épületének egy 
alkalommal, minden közmű nélküli használatát.
Felkéri  az  alpolgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. június 01-ig
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

G/ PAKORD Kft. törtbeton

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztést megkaptuk. 
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

127/2012 (V.24.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  a 
PAKORD Kft. ajánlatát, annak elbírálását elnapolja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző
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Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
Köszöni a tagok eddigi munkáját, s kíván sok sikert minden újra induló képviselőnek.
Tekintettel arra, hogy ezt követően hozzászólás, vélemény nem érkezett, az ülést berekesztette.

K.m.f.

Ulveczki Lajosné      Dr. Kovács Miklós
alpolgármester j e g y z ő

Erdős Zsolt
jgyk. hitelesítő

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

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

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

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

16


	Záró rendelkezések

