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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.11.14-i rendkívüli  üléséről készült

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

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

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő- testület 7 fővel határozatképes. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban javasolja, hogy 4. napirendi pontként az intézmények, 
társulások  sorsával  kapcsolatos  kérdéseket  tárgyalja  a  testület.  Napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan  kérdezi,  hogy  van-e  valakinek  egyéb  módosítási,  kiegészítési  javaslata?  A 
képviselőknek  más  módosító  és  kiegészítő  javaslatuk  nem volt  így  az  ülés  napirendjét  a 
testület az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

212/2012 (XI. 14.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1./ Indoklás 2012. III. negyedévi rendeletmódosításhoz
     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2./  Előterjesztés  az  Önkormányzat  2012.  III.  negyedévi 
költségvetésének teljesítéséről

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3./ 2013. évi költségvetési koncepció

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
4./ Társulások sorsa 2013. évben
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
5./ Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról 
szóló rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A szokásrend szerint Erdeiné 
Hákli Ildikót javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:



213/2012 (XI. 14.) 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. Kiss Gyula jegyző
  Erdeiné Hákli Ildikó képviselő

1. napirendi pont
Indoklás 2012. III. negyedévi rendeletmódosításhoz

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását.

A testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, így szavazásra kérte 
a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
fogadta el:

18/2012 (XI. 14.) számú Képviselő- testületi rendelet:

                         Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének
                                              18/2012(XI. 14) KT. rendelete az 
önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről  szóló  3/2012.(II.08.) KT   
                                                    rendelet módosításáról
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV törvény 23. §. (1) bekezdése  alapján 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja: 

1. A rendelet hatálya, az önkormányzat szervei  

                               1.§

 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 

                                                                   2.§

 (l) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a., önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 
                  Polgármesteri Hivatal 
b., önállóan működő költségvetési szerve: 



Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
Általános Művelődési Központ Raffay Lajos Tagiskolája 
Kabai Napközi Otthonos Óvoda Bárándi Tagóvodája 
                  Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Bárándi Telephelye 
(2)  A  Polgármesteri  Hivatal,  valamint  a  Balassa  Iván  Közművelődési  Intézmény
külön-külön címet alkotnak. 
(3)  A  közoktatási  feladatokat  az  önkormányzat  intézményfenntartó  társulás  keretében  
látja el Kaba, Sáp és Tetétlen településekkel közösen. 
A  tagintézmények  költségvetése  a  gesztor  (Kaba)  település  költségvetési  rendeletébe  
épül be azzal, hogy önkormányzati hozzájárulást jelen rendelet is tartalmazza. 
A  Tagintézmények  gazdálkodását  a  gesztor  önkormányzat  gazdasági  egysége  
koordinálja,  mely  szintén  közös  finanszírozású,  a  társulási  megállapodásban  
meghatározottak szerint. 
(4)  A  szociális  feladatokat  az  önkormányzat  intézményfenntartó  társulás  keretében  látja  el  
Kaba, Biharnagybajom és Sáp településekkel közösen. A közösen fenntartott intézmény Támasz 
Szociális  Alapszolgáltatási  Központ/ költségvetése  Kaba  város  költségvetési  
rendeletébe  épül  be  azzal,  hogy  az  önkormányzati  hozzájárulást  jelen  rendelet  is  
tartalmazza. 
(5)  A  költségvetési  rendelet-tervezet  összeállítása  során  a  jegyző  a  költségvetési  szervek  
vezetőivel  (tagintézmény  vezetőkkel  is)  koncepcionális  és  számszaki  egyeztetéseket  
végzett. 
(6)  Az  önkormányzat  intézményeken  kívüli  költségvetésének  bevételei  és  kiadásai  a  
a 1. sz. melléklet  szerint külön címet alkotnak. 

II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
a hiány mértéke

 (l)A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi 
költségvetését

                531.460 e Ft bevétellel 
                635.001 e Ft kiadással 
                103.541 e Ft hitellel fedezett hiánnyal  állapítja meg.

                                                       
melyből:               8.754 e Ft    működési hiány
                           24.076 e Ft    felhalmozási többlet
                         170.000 e Ft    finanszírozási hiány
                                392 e Ft    támogatási kölcsön vissszatérülési többlet
                           50.745 e Ft    pénzmaradvány többlet
a.)  működési célú bevétel:              430.188 e Ft
      felhalmozási bevétel:                   50.135 e Ft
      tám.kölcsön megtér.                          392 e Ft
      pénzmaradvány                            50.745 e Ft
b.) működési célú kiadásokat 438.942 e Ft-ban 
ebből: 
- a személyi juttatások kiadásait 131.843 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   27.924 e Ft-ban
- a dologi kiadások 125.731 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat 104.434 e Ft-ban 
- a speciális célú támogatásokat   49.010 e Ft-ban 
                                                    



 felhalmozási célú kiadást:                                      26.059 e Ft-ban 
ebből: 
- a beruházások összegét   13.533 e Ft-ban 
- felújítás összegét                                                         6.499 e Ft-ban
- a speciális célú felhalmozási támogatásokat     6.027 e Ft-ban 
c.)finanszírozási műveleteket:
- likvid hitel felvétel                                                  103.541 e Ft-ban
- likvid hitel törlesztés                                               170.000 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2.sz. kimutatás tartalmazza.

III. Költségvetési bevételek, kiadások, létszámkeret

A.) Költségvetési bevételek
4.§

 Az önkormányzat  2012 évi  költségvetési  bevételeinek forrásonkénti  megoszlását  az 3.sz. 
számú kimutatás tartalmazza, amit tovább részletez az 3/a. számú melléklet.
A  2012.évi  költségvetés  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  önállóan  működő 
költségvetési szervenkénti bevételi előiányzatait a 3/b melléklet tartalmazza.

B.) Költségvetési kiadások

5.§
(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 
     4.sz. kimutatás tartalmazza.
(2)  A  2012.évi  költségvetés  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  önállóan  működő 
költségvetési szervenkénti kiadási előiányzatait a 4/a melléklet tartalmazza.
(3.) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásait a 4/b kimutatás tartalmazza. 
A költségvetési évben nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válna szükségessé.
(4.)Általános tartalék felhasználásra került előre nem látható működési kiadásokra. 
(5) Az önkormányzat több éves kihatással kapcsolatos döntéseit, a hitelállomány 
     lejárat szerinti bontását a    8..sz. kimutatás tartalmazza. 
(6.)Az  önkormányzat  költségvetési  előirányzatait  feladatok  szerint  a  6.sz.  kimutatás 
tartalmazza.                                                        

C.) A költségvetési kiadások és bevételek
6.§

Az önkormányzat pénzmaradványa 50.745 e Ft, melyből 45.138 e Ft működési célú, 5.607 e 
Ft felhalmozási célú.

D.) Költségvetési létszámkeret
                                                                         7.§
(1) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint 
állapítja meg: 
− Polgármesteri Hivatal 12 fő 
− Közművelődés    2 fő 
− Egészségügy   2 fő 
− Községgazdálkodás   8 fő 



− Parfenntartás                                                            1 fő
− Nem lakóingatlan hasznosítás                                  2 fő
− Étkeztetés   5 fő 
− Közhasznú, közcélú fogl. 56 fő
− Közoktatás 26 fő
− Szociális ellátás 10 fő

 (2) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvényben 
      meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatást 199.028 Ft-ban állapítja meg.
           

E.) Közvetett támogatások
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a   7 .sz. kimutatás alapján hagyja jóvá. 

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8.§

(1) A tervezett és tényleges bevételek , valamint a meghatározott feladatok változása 
     alapján a Képviselő-testület a költségvetést év közben módosítja. 
(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület 
      hatáskörébe tartozik.
3) Amennyiben év közben a Kormány, az Országgyűlés, illetve valamely költségvetési 
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő- 
testület legalább félévenként - féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési 
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koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 
                                                                         9.§

(1) Az  önkormányzat  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerve  saját  hatáskörben 
előirányzat-módosítást  hajthat  végre,  melyről  a  -  a  jegyző  által  történő  előkészítést  
követően-  a  polgármester  a  Képviselő-testületet  30  napon  belül  tájékoztatni  köteles.  
A  Képviselő-testület  az  önállóan  gazdálkodó  intézmény  saját  hatáskörben  végrehajtott 
előirányzat-változásai  miatt  a  költségvetési  rendeletet  legalább  
félévenként a 8.§.(3) bekezdés szerinti időpontban módosítja. 

                                                               10.§

 A  jóváhagyott  bevételi  előirányzaton  felül  keletkezett  többletbevétel  felhasználásáról, 
előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

                                                                     11.§

(1)  A 3.  §.(1)  bekezdésében  kimutatott  forráshiány fedezetének megteremtése  érdekében  
a Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül 
hátrányos  helyzetbe  jutott  önkormányzati  kiegészítő  támogatás  benyújtásához  szükséges 
igénybejelentést  és  elő  kell  készíteni  a  számlavezető  pénzintézethez  benyújtandó 
hitelkérelmet. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  intézkedések  megtételéről  és  a  támogatási  igény  
kimunkálásáról,  valamint  a  hitelkérelem határidőben  történő  benyújtásáról  a  polgármester 



gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján. 
(3)  Az  önkormányzati  gazdálkodás  során  a  hiány  finanszírozási  módja  a  hitelfelvétel  a  
számlavezető pénzintézettől. 
(4)A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének j o gát a Képviselő-testület 1.000 
ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.  A polgármester a hitelszerződésről annak 
aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
(5)  Az  1.000  ezer  forint  feletti  hitelügyletekkel  kapcsolatos  hatáskörök  kizárólagosan  a  
Képviselő-testületet illetik meg. 
                                                                     12. §

 (1)  Az önkormányzat  gazdálkodása  során  az  év  közben létrejött  költségvetési  többletet  
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  hasznosítással  kapcsolatos  szerződések,  illetve  pénzügyi  
műveletek lebonyolítását 1.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja.  A  polgármester  a  megtett  intézkedésről  a  következő  képviselő-testületi  ülésen 
tájékoztatást ad. 
(3)A  (2)  bekezdésben  meghatározott  összeget  meghaladó  költségvetési  többlet 
felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 
                                                                     13. §
Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány 
meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 500
ezer forintot, a költségvetési szerv vezetője a polgármestert haladéktalanul írásban köteles 
értesíteni.

                                                                      14. §

 A  Képviselő-testület  az  önkormányzat  2012.  évi  ütemtervét  havi  bontásban  az  5.  sz.  
kimutatás  szerint hagyja jóvá. 

                                                                      15.§

 Az önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a  könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 

Záró rendelkezések 

               16.§

 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január l. 
napjától kell alkalmazni

Dr Kovács Miklós                     Dr. Kiss Gyula 
polgármester                                                                                                   jegyző



2. napirendi pont
Előterjesztés  az  Önkormányzat  2012.  III.  negyedévi  költségvetésének 
teljesítéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását.

A testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, így szavazásra kérte 
a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:

214/2012 (XI. 14.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  2012.  III. 
negyedévi költségvetés teljesítéséről készített beszámolót elfogadja.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
2013. évi költségvetési koncepció

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.

Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását.

A testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezett, így szavazásra kérte 
a testület tagjait. A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:

215/2012 (XI. 14.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önkormányzat 
2013.  évi  költségvetési  koncepcióját  elfogadja  azzal,  hogy  az 
előterjesztésben  rögzített  irányelveket  kell  alkalmazni  a  2013.  évi 
költségvetés elkészítésénél.

A  Képviselő-testület  megbízza  a  jegyzőt,  hogy  az  irányelveket 
figyelembe  véve  a  költségvetési  rendelet-tervezetet  készítse  el,  a 
polgármestert pedig, hogy a rendelet-tervezetet  terjessze a Képviselő-
testület elé.

Határidő:   2013. február
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző



4. napirendi pont
Intézmények, társulások sorsával kapcsolatos kérdések

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy mind a három társulás az iskola, óvoda és szociális társulással kapcsolatosan 
vázolja  fel  elképzeléseit.  November  7.-én  volt  egy  előzetes  egyeztetés  a  társulási  tagok 
képviselői,  jegyzői,  polgármesterei  részéről Kabán, ahol az előzetes szándékokat próbálták 
felmérni a társulás tagjai, hogy hogyan vélekednek a társulást illetően. 
Az oktatási társulás vonatkozásában egységes volt az álláspont, az állami szerepvállalás okán 
a társulás fenntartása 2013. évben indokolatlanná és okafogyottá vált. Az átadáshoz kötődő 
adminisztrációs feladatok és maga az átadás folyamata még nem ismert. Országgyűlés előtt 
van  egy  kormányrendelet  tervezet,  ami  várhatóan  meg  fog  születni  és  az  átadás-átvétel 
tisztázódni fog. 
Az óvoda vonatkozásában  szintén  felmerült,  hogy szükséges-e a  későbbiekben a társulási 
formának a fenntartása.  A település  vezetők elsődleges  szándékaként  az jelent  meg,  hogy 
semmilyen  fiskális  szempontból  pozitív  előnnyel  nem fog szolgálni  a  társulás  fenntartása 
ezért az elképzelések akörül összpontosultak, hogy minden önkormányzat vegye vissza saját 
hatáskörbe. 
A legtöbb kérdést  váltotta  ki  a  támasz  a  szociális  feladat  ellátás  terén  önálló  társulásunk 
jövőbeni sorsa. Az önkormányzati vezetők elsősorban amellett érveltek, hogy maradjon fenn a 
társulás  és  működjön  a  későbbiekben  is  együtt  a  négy  település,  amelyhez  csatlakozni 
kívánkozók  is  vannak  bizonyos  feladatkör  tekintetében.  Indokként  az  merült  fel,  hogy 
várhatóan  2013.  évben  a  költségvetési  normatívában  a  szociális  társulásokat  kiegészítő 
normatívával  fogja  támogatni  az  állam.  A  megbeszélésen  sok  minden  elhangzott,  egy 
mondatot emelne ki, ami részéről vetett fel (a többiek által nem közkedvelt) dolgot. 2013. 
január  1-től  az  intézmény gazdálkodási  jogköre  önállóan  működőről  önállóan  működő  és 
gazdálkodóra  változna,  és  az  intézmény  látná  el  a  többi  Kabai  Önkormányzat 
intézménygazdálkodási feladatit. Kifejtette véleményét, mely szerint nem támogatná, hogy a 
támasz lássa el a Kabai intézmények egyéb gazdálkodási feladatait adott esetben a támaszra 
lehívandó normatíva függvényében.  Nem elfogadható hogy,  beintegráljuk a Kabai iskolát, 
óvodát  a  támasz  intézményrendszerébe,  és  a  gazdálkodási  feladatokat  megkapja  a  mi 
normatívánk terhére. Hagy kivetni valót maga után. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A többi Kabai intézmény alatt az iskolát, óvodát és bölcsödét értjük. És a támasz látná el?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy teljesen új szervezeti struktúrát kell kialakítani és felállítani. Magát a támaszt is át kell 
alakítani,  mert  jelen  pillanatban  önállóan  működő,  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező 
társulás.  A  2013-as  önkormányzati  törvény  értelmében  nem  vihető  így  tovább.  Jogi 
személyiséggel kell ellátni, önállóan működő és gazdálkodó társulást kell létrehozni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Kíváncsi  lenne  milyen  vonatkozásban  csoportosítottak  át  pénzeket  nem  csak  a  normatív 
támogatás alapján. Visszatérve az Élelmiszer Bankkal kapcsolatban, ők is szerződésben állnak 
Élelmiszer  Bankkal.  El  kell  számolni  minden  egyes  forinttal.  Szigorú  kiosztási  feltételei 
vannak. Kérdése az iskola támogatásával kapcsolatban, az hogy, hogy tudnak normatívával 
elszámolni,  mert  az  meghatározott  feladatra  van  kiosztva  a  támasz  irányába.  Az  iskolát, 
óvodát, bölcsödét hogy akarja belevenni? Nem jogellenes-e? Egyéb támogatásokkal hogyan 
akarnak elszámolni? Amikor adományt kapott abból jutatott a bárándi és kabai gyerekeknek 
is. A kabai gyerekek rajta kívül a támasztól nem kaptak az adományból. Jól jár-e a támasz 
azzal,  hogy  kabai  fennhatóság  alatt  működik?  Mennyi  a  normatív  támogatásból  az 
átcsoportosított összeg? Megnézné azt a költségvetést, amit ők 2012-ben lezárnak.



Dr. Kovács Miklós polgármester
Azt kell majd mérlegelni a testületnek, mi szól mellette, és mi szól ellene! Mellette szól, hogy 
az  elmúlt  években  minden  egyes  esetben  olyan  költségvetést,  elszámolást  kaptunk,  ami 
pozitív  volt.  Pénzmaradvánnyal  zártak,  nem  kellett  hozzá  normatívát  átcsoportosítani.  A 
feladatellátás tőlünk különállóan zajlott, sem a gazdasági részébe betekintést nem nyertünk, 
de magát a feladatellátást kivették a nyakunkból és teljes mértékben saját maguk szervezték 
meg.  Az  egyes  ellátási  forrásokra  adott  normatívák,  azok  az  alapfeladatot  támogató 
normatívák, amik jelen pillanatban vannak, azoknak a normatívája csak társulási szinten lehet 
több, ha bizonyos szakfeladatok belekerülnek.
A Támasz véleménye szerint jól működik. Úgy gondolja, nagyon sok feladatot nem tudnánk 
ellátni sajnos önkormányzati szinten. Nincs meg hozzá a szakember, nincs meg a képzettség. 
Aggályát  fejezi  ki  azzal  kapcsolatban,  hogy azokból  a  kötelezettségvállalásokból,  ami  az 
épület vonatkozásában van, vagy esetleg házi segítségnyújtásnál vannak pályázati források, 
amiket vállalt a támaszt, azoknál ki fog helytállni, ha megszűnik a társulás. Át kell, nézni a 
költségvetést mi van abban az esetben, ha magunk próbáljuk a kötelező feladatokat ellátni, 
ehhez szakaperátus kell kialakítani, kell egy külön intézményrendszert létrehozni, azoknak ki 
kell termelni a teljes költségét a normatívából. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Az  ő  kiépített  kapcsolatrendszerük  mennyire  fog  eltűnni,melyek  azok  a  pluszok amelyek 
társultak hozzájuk? Annak az eshetőségét is próbáljuk meg felállítani, hogy mi van akkor, ha 
a társulás olyan formában marad meg, hogy külön gazdálkodási rendszerben. Ez az eshetőség 
működhet-e?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Véleménye szerint a társulás nem fogja engedni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Többi társulás nyilatkozott, akik a társulásban vannak? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, továbbra is szeretnének maradni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Mennyi a bevételük? Régen az időseknek fizetni kellett bizonyos ellátásért. Most is így van 
ez?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Kabának a legjobb lehetőség,  hogy maradjon önálló.  Ha nincs meg a plusz normatívájuk, 
akkor  is  nagy pénz  van  a  Támasznál.  Azon kell  elgondolkodni,  hogy Báránd  miért  nem 
maradhat? Látni kellene mennyi a költségvetése az intézményünknek, ha társul és mennyi, ha 
önálló? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Valóban kell térítési díjat fizetni, jövedelemfüggő. Ezt a szociális feladatot meg kell oldani. A 
támasz berkein belül ez a legkézenfekvőbb. Valamiért megéri a támasznál maradni. A bárándi 
normatívát ne arra használják fel, hogy a saját pénzügyes dolgaikat oldják meg. Ezért cserébe 
el lehet várni valamit. 
Papp László Csaba képviselő
Hány intézményt takar (a többi kabai intézmény gazdálkodás feladata), hány embert jelent? 
Milyen  költségekkel  jár?  Ha bírja  a  költségvetés,  akkor  lehet  egy olyan  koncepció,  hogy 
alkalmazzunk embereket. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden  egyes  normatívát  úgy  kap  meg  a  támasz,  hogy  főre  lebontva.  Ezt  arányosítva 
megállapítja a támasz Báránd vonatkozásában. Ha ezt az összes összeget Bárándra fordítja 
akkor rendben van, viszont ha ebből szeretné finanszírozni a kabai intézmény gazdálkodási 
feladatit az nem elfogadható.



Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ha kifizeti a bárándi Támasz a saját részét, lehet el is megy a plusz normatíva erre. Érvek és 
ellen érvek csak számokkal támasztható alá. 
Papp László Csaba képviselő
A bárándi lakosok jogán kap, a támasz bármit akkor az jöjjön a bárándi támaszhoz. Ne az 
legyen, hogy ezeket a pénzeket Kaba nagyobb mértékben hasznosítja. 
Papp László Csaba képviselő
Mik a kötelező feladatok? 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Mindig  az  utolsó  pillanatban  kapunk  minden  információt.  Javasolja,  kérjünk  egy 
költségvetést. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Összefoglalja az elhangzottakat. Kérünk egy előzetes költségbecslést a támasztól a jövő évet 
illetően,  megkérjük  az  intézményvezetőt  és  a  jegyzőt  hogy következő  testületi  ülésünkön 
jelenjen  meg.  Készítsük  el  az  önkormányzatra  levetített  szociális  alapokhoz  kapcsolódó 
normatív táblázatot,  mennyi  az a támogatás,  amit  le tudunk hívni önállóan.  Megkérdezi  a 
testületet ki az, aki ezzel egyetért?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

216/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  szolgálat 
Intézményfenntartó Társulás további fenntartásáról szóló döntés 
meghozatala  érdekében,  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási 
Központot adatszolgáltatásra hívja fel, a 2013. évi költségvetését 
illetően  az  igényelhető  normatívák  –  településekre  lebontva  –, 
valamint  a  várható  költségeinek  tekintetében  az  intézmény 
gazdálkodási  feladatainak változására kiterjedően. A Képviselő- 
testületkövetkező  testületi  ülésére  meghívja  Kaba  Város 
Polgármesteri  Hivatal  Jegyzőjét,  valamint  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási Központ Intézményvezetőjét. 
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  felkéri  a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  iskolai  társulás  január  1.-től  megszüntetésre  kerül  az  állami  szerepvállalás  okán. 
Határozati  javaslatban:  Báránd  Község  Képviselő-  testülete  a  társulási  megállapodásban 
foglaltak  szerint  közös  megegyezéssel  december  31.-ei  hatállyal  a  társulás  megszüntetése 
mellett foglal állást. Felteszi a kérdést, egyetért-e ezzel a Képviselő- testület?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

217/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  társulási 
megállapodásban  foglaltak  szerint  közös  megegyezéssel  2012. 
december  31.-ei  hatállyal  a  Kaba,  Báránd  Sáp  és  Tétetlen 
Települések  Közoktatási  Intézményi  Társulása  tekintetében,  a 
társulás megszüntetése mellett foglal állást. 



Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az óvodával kapcsolatban a határozati javaslat. A társulás megszüntetése mellett foglal állást 
a testület. Felteszi a kérdést, ki az aki emellett dönt? 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

218/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  társulási 
megállapodásban foglaltak szerint közös megegyezéssel a Kaba, 
Báránd Sáp és Tétetlen Települések Óvodai Intézményi Társulása 
tekintetében, a társulás megszüntetése mellett foglal állást. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Különfélék
A./ Belső ellenőrzés

Dr. Kovács Miklós polgármester
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulásról már határozott a testület korábban, hogy az abban 
történő részvétel a későbbiekben nem tekinti magára nézve kötelezőnek és a kistérség által 
ellátott feladatokat egyéb formában biztosítja. Ebbe a feladatellátásba önálló pontot jelent a 
belső  ellenőrzés  biztosítása  az  intézményrendszerek  vonatkozásában.  Ez  évről  évre 
megtörtént. Legutóbb a konyhának és a könyvtárnak volt a belső ellenőrzése. Egy független 
szervezetrendszerrel  kell  ezt  végrehajtanunk. Ez a feladat 2013-ban is megmarad. Javasolt 
minimum  a  kettő  darab  ellenőrzést  az  önkormányzatnak  elvégezni,  a  célterületeket 
meghatározni. Az összegek vonatkozásában, amit ajánl ez a cég, aki eddig is végezte ezeket a 
feladatokat, elfogadhatónak tekinthető. Kérdezi a testület véleményét.
Kiss Gyuláné képviselő
Nem elégedett ezzel a céggel. Hatóságként lépnek fel,  ők szolgáltatást  végeznek. Másfajta 
hozzáállást  várna el.  Nem lehetne-e megkérdezni  más szervezeteket  is  hogy ők mennyiért 
látnák el ezt a feladatot? 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az ember  elvárja a szolgáltatótól,  hogy szolgáltassanak.  Kötelesek ők bejelenteni,  amikor 
érkeznek? Mennyire kötelesek meghatározni, hogy mit fognak ellenőrizni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az ellenőrzéseket év elején meghatározza az önkormányzat,  van egy témakijelölés milyen 
területeket fognak ellenőrizni.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A közoktatási intézményben meghatároz egy időpontot és meghatározza mit fog ellenőrizni. 
A  konyhán  az  volt  a  rossz,  hogy  az  lett  mondva  hogy  a  néhány  évvel  ezelőtti 
dokumentumokat fogják ellenőrizni és e helyett mindent. Erre volt hatásköre?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hatásköre van, mert  teljes belső ellenőrzést  végez.  Részben ért  egyet.  A konyha esetében 
kirívó  szabálytalanságok  is  voltak,  ami  nem  megengedett.  A  szabályrendszerhez  tartsuk 
magunkat.  Szolgáltatást  végeznek  valóban,  de  nem  az  a  céljuk  hogy  kiszolgáljanak 
bennünket, hanem feltárják azokat a hiányosságokat, amiket ki kell küszöbölni. 



Papp László Csaba képviselő
Az elvégzett  munka hogyanjáról  van szó.  A stílussal  volt  baj.  Érdemes lenne szétnézni  a 
piacon.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdőjelezi, hogy nem kötelessége-e bejelenteni, hogy mit ellenőri.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem tapasztalta, hogy hatóságként léptek volna fel. 
Kérünk árajánlatokat  és megnézzük, hogy milyen a piac és annak fényében fog dönteni a 
testület. Felteszi a kérdést, egyetért-e ezzel a Képviselő- testület?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

219/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
az önkormányzat belsőellenőrzési kötelezettségének teljesítésére 
történő ajánlattétel céljából keres meg belső ellenőrzéssel foglalkozó 
cégeket.

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

B./ Katona Béláné kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a kérelmet. Kérdezi a testület véleményét?
Papp László Csaba képviselő
Ha valamihez hozzájárulok, annak nem kérem vissza az árát? Nem támogatja.
Kiss Gyuláné képviselő
Elveinkkel szemben megyünk. 
Papp László Csaba képviselő
Egy vállalkozási tevékenységnek része a bérleti díj. 
Erdős Zsolt képviselő
Mennyi a bérleti díj?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Közel 17 000 Ft.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Mint vállalkozó kér most támogatást. Nem tudja támogatni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Felteszi a kérdést, ki az aki elutasítja a kérelmet? 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

220/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Katona 
Béláné  kérelmét  –  mely  a  Piaccsarnok 2012.  november  23.-án 
kedvezményes áron történő kibérlésére vonatkozik – megtárgyalta 
és a teljes bérleti díj megtérítése mellett történő igénybevételéhez 



hozzájárul  az  irányadó  jogszabályi  rendelkezésekben  foglaltak 
betartása mellett. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

C./ PP UNIFOOD Kft. kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti a kérelmet. Rendelkezésére tudjuk bocsátani a kért időpontban ellenszolgáltatás 
fejében illetve azzal a kikötéssel, hogy az összes hatósági engedélyt, a teljes jogi felelősséget 
vállalja. 
Papp László Csaba képviselő
Bérleti díj plusz a rezsi költség is. Kérdés az időpont.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ahány nap annyi bérleti díj. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Javasolja kaució letételét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jogszabályok  szigorú  betartása  mellett,  mert  a  zenés  táncos  rendezvényekre  vonatkozó 
kormányrendelet meghatározza hány fővel milyen formában.
Felteszi a kérdést, elfogadja-e a testület a kérelmet abban az esetben, ha minden feltétel adott, 
pontos dátumok tisztázása mellett, az összes felelősséget (büntetőjogi, polgárjogi) kártérítést a 
rendezvény szervezője fog vállalni. Összes hatósági engedéllyel rendelkezni kell. Be kell 
tartani a zenés, táncos rendezvények tartásáról szóló kormányrendeletet.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

221/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Petrovics 
Imre  (PP UNIFOOD Kft.)  kérelmét  – mely a Művelődési  Ház 
2012. december 29. – 2013. január 02. napja közötti kibérlésének 
engedélyezésére vonatkozik – megtárgyalta és a teljes bérleti díj 
előre történő, valamint a rezsi költség utólagos megtérítése és a 
rendezvény megtartására vonatkozó jogi szabályozásban, különös 
tekintettel  a  zenés,  táncos  rendezvények  működésének 
biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011.(III.8) Korm. rendeletben 
foglaltak,  teljes  körű  betartása  mellett  a  Művelődési  Ház 
igénybevételéhez  hozzájárul,  azzal  a  kitétellel,  hogy  Petrovics 
Imre teljes körű felelősséget vállal a rendezvény lebonyolításával 
kapcsolatban  a  megtartáshoz  szükséges  minden  engedély 
beszerzéséért  és  minden  bejelentési  kötelezettség  teljesítéséért, 
valamint  a  rendezvénnyel  összefüggésbe  hozható 
káreseményekért.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal



D./ Báránd – Szél- és napenergetikai vizsgálatok

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  találkozott  egy  mérnökkel,  aki  különféle  dolgok  mellett  energetikai 
vizsgálatokat  és  méréseket  végez.  Novemberben  fogják  kihozni  a  környezet  energetikai 
operatív program keretében a különböző alternatív energiaforrások felhasználására irányuló 
pályázati  forrásokat.  Utána  járt  milyen  feltételekkel  hogyan  lehet  erre  pályázni.  Az 
önkormányzati intézmények vonatkozásában mértek volna fel és adott volna lehetőséget arra, 
hogy kiváltsuk az energia felhasználást alternatív energiaforrásokkal. Első sorban szélenergia 
és adott  esetben napenergiának a  felhasználásával.  Ezeknek a pályázatoknak előfeltétele  a 
hatásvizsgálat,  hogy  van-e  értelme  ezen  a  területen  szélenergiában  és  napenergiában 
gondolkodni.  Kért  egy  tervet  és  egy  árajánlatot.  Kérdés,  hogy  gondolkodik-e  a  testület 
energetikai pályázatokban a jövőben. Felteszi vitára ezt a kérdést. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Nem lehetne ebbe az iskolát  is  belevenni? Van még több önkormányzati  ingatlan,  mint  a 
művelődési ház. Célszerű lenne az összes önkormányzati intézményt belevenni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az  elveket  tisztázzuk.  Gondolkodjunk-e  egyáltalán  hasonló  jellegű  dolgokban  vagy  sem. 
Utána az intézmények, hogy milyen volumenre lehet ezt levetíteni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Kellene, hogy gondolkodjunk. A gázfogyasztás a legdrágább ma a fűtési módok közül. Nincs 
erre 420 000 Ft-unk. Jó lenne, de nincs rá fedezet. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Önerős pályázatok? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van benne önerő. Hosszútávon érdemes gondolkodni benne, rövidtávon nem eredményezhet 
energetikai megtakarítást. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hogyan tartjuk fent, majd adott esetben?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs fenntartási költsége, karbantartási költsége van félévente. Úgy kell elképzelni, mint egy 
szélkakast, nem olyan szélerőművek, mint amik a Dunántúlon vannak.  
Erdős Zsolt képviselő
Van ahol beindult már ez?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tudomása szerint, Heves megyében volt több ilyen beruházásuk. 
Erdős Zsolt képviselő
Nem lehet őket megkeresni, megkérdezni, hogy mit tapasztaltak? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Azért adódott ilyen gyors lehetőségként, mert Püspökladányban vannak. Fel lehet szerelni a 
jövő évben is amennyiben gondolkodik ebben a testület. Most van rá lehetőség, így nem kell 
messzebbről leszállítani. 
Papp László Csaba képviselő
Aggálya ezzel kapcsolatban (lehet, lesznek változások) de mindig azt halljuk, hogy blokkolták 
a  szélerőműveket,  ki  volt  adva  330 megawattnyi  energia,  amit  eladtak,  nem tudnak  több 
szélerőművet építeni,  mert  ennyi  volt az eladható kvóta. Ez akkor működik jól, ha rá van 
kötve a hálózatra vagy önálló hálózatként?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem  kvótában  kell  gondolkodni,  nem  üzemi  felhasználás,  hanem  intézményi.  Az 
önkormányzat  esetében intézményi  szinten megéri.  Nagyobb volumenben egyrészt a kvóta 
miatt nem lehet értékesíteni, ha értékesíted, akkor csak áron alul. 
Papp László Csaba képviselő
Nem kell elvetni ezeket a gondolatokat. Ha lesz egy konkrét pályázat, akkor lesz valaki, aki 
ezt a pályázatot elnyeri 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Az összes ilyen pályázathoz kell energetikai hatásvizsgálat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A pályázat  beadásának  feltétele  a  hatásvizsgálat,  e  nélkül  be  sem lehet  adni.  A pályázat 
megvan, de nem tudunk benne indulni, mert feltétele a hatásvizsgálat. 
Felteszi a kérdést ki az, aki nem támogatja?
A testület 6 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

222/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Complex 
Engineering Műszaki Tanácsadó Kft. „szél és napenergetikai 
mérés” feladat elvégzésére tett ajánlatát az Önkormányzat anyagi 
helyzetére tekintettel nem tudja támogatni.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

E./ Bárándért Egyesület pályázata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Ez a pályázat két részből tevődne össze jelen pillanatban. Egy játszótér kiépítésből (ami az 
óvodával szemben lévő területen lenne) és egy kondi parkból (ami a sportpálya mellett). 
Első körben a polgárőrség épülete került volna felújításra. Maximum 10 millió Ft-ig lehet 
pályázni,  ezt  ennyi  pénzből  nem  lehetett  volna  felújítani.  A  játszótér  adott  volt,  mert  a 
jelenlegi  nem  szabályos,  leszerelésre  került.  Kérdésként  merült  fel,  hogy  mind  a  kettő 
önkormányzati  terület,  felmerül  majd  kérdésként  a  forrás  biztosítása,  utófinanszírozott.  A 
támogatási  időszakban  mikor  lehívásra  kerülnek  az  összegek,  fele-fele  arányban 
megfinanszírozva,  az előleggel  kiegészítve a forrást  meg lehet  úgy oldani,  hogy nem kell 
hozzá pénzeszközt effektíve biztosítani. Az önkormányzatnak annyi lenne a felelőssége, hogy 
ingyenes használatba kellene adni ezeket az ingatlan részeket. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Kérdése a játszótérrel kapcsolatban, nagy mélységben van, az a terület fel kellene töltetni!
Dr. Kovács Miklós polgármester
A feltöltést, azt mi vállaljuk. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Pesszimista a játszóterekkel kapcsolatban. Jogosnak tartja, hogy a fiatal anyukák jelzik, hogy 
a gyerekeikkel nem tudnak hova kimenni játszani. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Fontos a játszótér a faluban!



Dr. Kovács Miklós polgármester
Piac felújítása is előtérbe került, a célterület aszfaltozása nem támogatott, mert közútként van 
nyilvántartva és nem piacként. A ravatalozó felújításában is gondolkodott még.
Kiss Gyuláné képviselő
Az egyesületnek bérbe kell adni a területet?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Használatba kell adni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mi van abban az esetben, ha szétrombolják?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha bárki megrongálja, arról hatósági dokumentum készül. El lehet gondolkodni egy kamera 
felszerelésében. Lesz nyolc darab őshonos fa körbetelepítve. 
Erdős Zsolt képviselő
Mikorra várható a megvalósulása?
Dr. Kovács Miklós polgármester
2013 nyarán kivitelezni lehetne, amennyiben pozitívan bírálják el.
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, felteszi a kérdést ki az, aki az „A” határozati javaslat 
szerint támogatja? 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

223/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  kinyilatkozza,  hogy  a  Báránd 
belterület  1222/10  hrsz-ú,  természetben  4161  Báránd,  Kossuth  út  1.  szám  alatti 
ingatlant, valamint a belterület 2/2 hrsz-ú, természetben 4161 Báránd, Kossuth út 53. 
szám  alatti  ingatlant  a  Bárándért  Egyesület  ingyenes  használatába  adja  2019. 
december 31. napjáig.
Hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Bárándért  Egyesület  pályázatot  nyújtson  be  a 
vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési  Alapból  a  falumegújításra  és  –fejlesztésre  LEADER  Helyi 
Akciócsoportok  közreműködésével  2012-től  igénybe  vehető  támogatások  részletes 
feltételeiről  szóló rendelete  értelmében játszótér  és kondipark kialakítása  Bárándon 
címmel.
A Testület  kinyilatkozza,  hogy a pályázattal megvalósuló beruházás kivitelezéséhez 
hozzájárul, illetve az üzemeltetési kötelezettség (5 év) lejártáig az egységes arculatot 
meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  mellékelt  megállapodás  aláírására,  valamint  a 
szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal



F./
Kiss Gyuláné képviselő
Gyógyszertárral kapcsolatban bővebb tájékoztatást szeretne kapni. Lakossági megkeresésre 
jelzi, hogy sokallják a szemétszállítás költségét. Nem lehetne- e havi bontásban megoldani a 
számlák küldését? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Fel lehet ismét tenni kérdésként. Meg lehet keresni a Bihari Hulladékgazdálkodót, kérni egy 
állásfoglalást a havi fizetéssel kapcsolatosan.
A gyógyszertárral kapcsolatban a felhívásnak az egészségügyi közlönyben kell megjelennie, 
amit elküldtünk. Beszélt az OTH-val, s mondták, hogy az októberi lapba már nem tudták 
betenni, mert lapzárta után érkezett a megkeresés. Várhatóan ebben a hónapban fog 
megjelenni. Legrosszabb esetben is lesz lehetőség arra, ha minden feltétel adott a pályázónak, 
hogy legkésőbb március 1-el megnyithatja. 
Kiss Gyuláné képviselő
Szeretne beszámolni arról, hogy civil fórumon vett részt a Múltunk Házában, karácsonyi 
lázban ég a civil társadalom és nagyon sok szép tervük van. Ezzel kapcsolatban felmerült egy 
probléma a rendezvények összehangolásával kapcsolatban. Egy napra nem lehet mindent 
bezsúfolni és nem is célszerű. Adjunk lehetőséget mindenkinek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Közművelődési intézmény esetében nem önérdekről beszélünk, hanem közösségi érdekről. 
Egy közművelődési intézménynek az a feladata, hogy ellássa a közösségen belül a 
közművelődéshez, a kultúrához egyébként a közösség szervezéshez kapcsolódó feladatokat. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A pálinka versenyt szeretnék az iskolában megrendezni, a bevételt az iskola alapítványának 
szeretnék felajánlani. Jótékonysági rendezvény lesz az iskola javára, a teremdíjat szeretné 
elengedni és ebben kéri a testület hozzájárulását. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

224/2012 (XI.14.) számú Képviselő- testületi határozata
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az  ÁMK 
Raffay  Lajos  Tagiskolája  tornatermének  a  „IV.  Sárréti 
Pálinkaverseny” – megrendezés időpontja: 2012. december 8. – 
megrendezése céljából történő igénybevételéhez,  a teljes térítési 
díj  elengedésével,  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezésekben 
foglaltak betartása mellett hozzájárul.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Kérdése lenne az almérők felállításával kapcsolatban, mivel januártól az államhoz kerül az 
iskola.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jövő héten jön hozzá a tankerület vezetője és vele leegyezteti. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az iskolai könyvtár néhány évvel ezelőtt megszűnt. Akkor a könyvek átkerültek a Községi 
könyvtárba. A törvény egy 200 fős iskolánál 1 könyvtárost előír, ha oda kerül a sor, lenne e 
lehetőség arra, hogy azokat a könyveket visszainvesztálja. 



Több hozzászólás, felvetés nem hangzik el, így polgármester úr megköszöni a megjelenést, az 
ülést bezárja.

K.m.f.

Dr. Kovács Miklós                   Dr. Kiss Gyula
                  polgármester                                                                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő


