
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012. március 30.-án 730 órakor megtartott  rendkívüli ülésének 

J e g y z ő k ö n y v e

87/2012. (III.30.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről

88/2012. (III.30.)KT. Határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő választásáról

89/2012. (III.30.)KT. Határozat: A 4/2012. BM rendelethez kapcsolódó 
pályázat beadásáról

90/2012. (III.30.)KT. Határozat: A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete
2012.03.30.-ai rendkívüli üléséről készült

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

Jelen vannak:
Kiss Sándor (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Baranyai Árpád (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Makra Sándorné (képviselő)
Makra Gergő (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)

Kiss Sándor polgármester:
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. A Testület 6 
igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg ülésének napirendjét:

87/2012.(III.30.) KT. Határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő - testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. A 4/2012.BM rendelethez kapcsolódó pályázat beadása

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

2. A  Sárréti  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási 
Megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

3. Különfélék

Kiss Sándor 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 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:



   88/2012. (III.30.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Makra 
Sándorné  képviselő  asszonyt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Makra Sándorné képviselő

1. napirendi pont  
A 4/2012. BM rendelethez kapcsolódó pályázat beadása

Kiss Sándor polgármester:
Átadta a szót Dr. Kovács Miklós jegyző úrnak.
Dr. Kovács Miklós jegyző:
A  2012.03.22.-i  testületi  ülésen  már  tárgyalta  a  testület,  elvi  hozzájárulását  adva  a  pályázat 
beadásához. Elkészült a költségkalkuláció, illetve a pályázat mivoltából maximum 10.000.000 Ft-ra 
lehet  pályázni,  az  önerő  mértéke  megközelítőleg  1.000.000 Ft  lesz.  Szükséges  döntést  hozni  a 
tekintetben,  hogy a pályázat  beadható-e tekintettel  arra, hogy 5 évig vállalja a testület,  hogy az 
eredeti rendeltetése szerint használja az épületet illetve azt, hogy 10 évig nem idegeníthető el. Az 
önerő fele, közfoglalkoztatásra fordítható.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Ki kell fizetni az 1.000.000 Ft-ot, vagy levonható belőle az 500.000 Ft, amit közfoglalkoztatásra 
fordít az önkormányzat?
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Ki kell fizetni az 1.000.000 Ft-ot. Első körben 30%-ot támogat az állam, tehát előlegként kiutalja,  
majd a 70%-ot, melyhez az önkormányzatnak hozzá kell tenni az önerőt. A 30%, illetve a 70%-nak 
a további 5%-a, a közfoglalkoztatás lesz. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Véleménye szerint a fenntartási idő nem okoz gondot, hiszen a polgárőrség már régóta működik.
Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

89/2012. (III.30.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az 
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez 
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes 
szabályairól 4/2012. (III.1.) BM rendelet keretében az 1. § (1) 
bekezdésében meghatározott célterületek közül a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések keretében pályázatot nyújt be a 
Báránd  belterület  2/2  helyrajzi  szám,  természetben  4161 
Báránd,  Kossuth  út  alatt  található  Polgárőrség  épületének 
felújítására. 
A beruházás összköltsége 10.000.000,-Ft, azaz tízmillió forint, 
melynek a pályázat értelmében vállalandó önereje 1.000.000,-
Ft,  azaz  egymillió  forint,  melyet  Báránd  Község 



Önkormányzata  költségvetésében  elkülönít  a  pályázat 
megvalósításához.
Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt pályázat benyújtására. 

Határidő: 2012. április 02.
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző
2. napirendi pont  
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Dr. Kovács Miklós jegyző:
Elmondta, hogy Biharnagybajom Község Önkormányzata kilépett a , így a Társulási Megállapodást 
szükséges módosítani. 

Kiss Sándor polgármester:
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 6 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

90/2012. (III.30.) KT határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete   az 
alábbiak  szerint  hagyja  jóvá  a  Sárréti  Többcélú  Kistérségi 
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását:

-A Társulási Megállapodás II. Fejezet I/B. pontjában a 
„Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális 
Szolgáltató  Központ  (Földes-Biharnagybajom-
Bihartorda-Nagyrábé)
Székhely: 4177 Földes, Karácsony S. tér 1.
Kezdő időpont: 2007. január 1.
Gesztor település: Földes Nagyközség Önkormányzata

  Ellátandó feladatok: 
-  Földes,  Bihartorda,  Nagyrábé  településeken  2011. 

június30-ig                             
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- időskorúak nappali ellátása
- demens személyek nappali ellátása (2011. január 
  1-jétől)

-    Földes, Bihartorda településeken
- támogató szolgáltatás

           -    Biharnagybajom településen 2011. december 31-ig”

A  Társulási  Megállapodás  módosítással  nem  érintett 

rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  módosított  Társulási 

Megállapodás aláírására. 



Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal.
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Különfélék:

1. Óvónői pályázat

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Szeretné megtudni, hogy az óvónői pályázattal kapcsolatosan tudunk már eredményt?
Dr. Kovács Miklós jegyző:
Az elbírálási határidő 2012.03.31.-ig már érkeztek pályázatok, még nem tájékoztatták a pályázat 
eredményéről.

Kiss Sándor polgármester a Testület tagjainak megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

K.m.f

              Kiss Sándor   Dr. Kovács Miklós
              polgármester          jegyző

   Makra Sándorné
                                                                (jgykv. hitelesítő)

A jegyzőkönyv elkészült: 2012. március 30. …………………………..(aláírás)

A jegyzőkönyv véglegesítése: 2012. március …………………………..(aláírás)

Kormányhivatal részére elküldve: 2012. március …………………………..(aláírás)

TERKA programba elküldve: 2012. március …………………………..(aláírás)


