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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.11.22.-ei  rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
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)

Meghívott vendég: Póvik Imre egyesületi titkár
Varga Ambrus körzeti megbízott
Horgosi-Takács Andrea 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő- testület hat fővel határozatképes. 
A napirendi  pontokkal  kapcsolatban  javasolja,  hogy először  a  2.  majd  azt  követően  a  4. 
napirendi pontot tárgyalja a testület a meghívott vendégekre tekintettel. Napirendi pontokkal 
kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb módosítási  javaslata? A képviselőknek 
más módosító javaslatuk nem volt így az ülés napirendjét a testület az alábbiak szerint fogadta 
el 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

225/2012(XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Bárándért Egyesület Polgárőrségének éves beszámolójának elfogadása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2.  Előterjesztés  a  TÁMASZ  2013.  évi  költségvetéséről  illetve  a  feladatok 
társulás keretében történő ellátásáról

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3. Hitelszerződés meghosszabbítása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
4.  Előterjesztés  a  TÁMASZ  2013.  évi  költségvetéséről  illetve  a  feladatok 
társulás keretében történő ellátásáról

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
5. OMS megállapodás újra tárgyalása

     Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
6. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról 
szóló rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint Erdős 
Zsolt képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 5 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

226/2012.(XI. 22.) számú Képviselő- testületi 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. Kiss Gyula jegyző

  Erdős Zsolt képviselő

1. napirendi pont 
Bárándért Egyesület Polgárőrségének éves beszámolójának elfogadása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  és  tisztelettel  köszönti  a  polgárőrség  és  a  rendőrség  képviselőit.  Megkéri  a 
polgárőrség képviselőjét, hogy szóbeli hozzáfűznivalóját a beszámolóhoz tegye meg. 
Póvik Imre egyesületi titkár
Szeretettel köszönt mindenkit. A polgárőrség önkéntes alapon ellenszolgáltatás nélkül végzett 
tevékenység.  Mindenkit  szeretettel  várnak  a  polgárőrségben.  Egy  civil  szerveződés,  bárki 
jöhet. Nehéz feladat polgárőrnek lenni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hány tagból áll jelenleg a polgárőrség?
Póvik Imre egyesületi titkár
Jelen  pillanatban  32 tag  van,  ebből  10-15 ember  vesz  tevékenyen  részt.  A polgárőr  nem 
rendőr. Ugyanannyi, sőt van hogy kevesebb joga van, mint egy civilnek. Amit csinálnak, azt 
úgy  kell  csinálni,  hogy  jó  legyen.  2  hete  volt  egy  beszámoló,  ahol  a  püspökladányi  
kapitányság bűnügyi osztályvezetője tartott egy előadást. Elhangzott, hogy Bárándon 10%-kal 
csökkent a bűncselekmények száma. 2011-ben létrehoztak egy jelzőrendszert, ami 10 főnél 
működik. Szeretnék tovább fejleszteni. Van egy ügyeleti telefon, ami napi 24 órában hívható. 
Jó kapcsolatot alakítottak ki minden szervezettel. A 42-es főutat bármely rendezvény érinti, 
ott mindig jelen tudnak lenni és segíteni. A nyugdíjas polgárőrök minden héten ott vannak a 
piacon.  A  polgárőrség  tagjai  kísérik  a  postásokat  is,  ez  biztonságot  jelent  számukra. 
Temetéseken vigyáznak a gépkocsikra. Ebben az évben közel 2100 órát teljesítettek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megköszöni a szóbeli beszámolót. Példaértékű, amit a polgárőrség a településért végez. Az 
együttműködés az érintett szervezetekkel, intézményekkel, önkormányzattal zökkenőmentes. 
Köszönetünket tudjuk kifejezni ezért a munkáért. Lakosság és a körzeti megbízott részéről is 
érkezett  észrevétel  a  munkaszervezéssel  kapcsolatban.  Mindenekelőtt  a  jelzőrendszeres 
segítségnyújtással  kapcsolatosan,  hogy  mennyire  lenne  megoldható,  hogy  a  házi 
segítségnyújtás  keretében  a  támasznak  van  hasonló  jelzőrendszere.  Nem  lehetne  ezt 
összehangolni vagy összekötni a két dolgot?  
Horgosi-Takács Andrea
Más rendszer alapján működik az ő jelzőrendszerük.
Póvik Imre egyesületi titkár
Jó kapcsolat van a Támasszal, ha olyan jelzés van, amit úgy látnak a polgárőrségre tartozik, 
akkor mennek és segítenek. 
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Horgosi-Takács Andrea
Ha szükséges tudnak adni jelzőkészüléket. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lakosok  részéről  visszajelzésként  érkezett,  hogy  régebben  több  volt  az  autós  jelenlét  a 
település  központjában.  Van-e  lehetőség  a  visszahozatalára?  A körzeti  megbízott  részéről 
érkezett  egy jelzés, hogy a polgárőr vezetővel a kapcsolat és az adatszolgáltatás akadozik. 
Van-e lehetőség arra, hogy ez zökkenő mentesebbé váljon? Jogszabályi  változás januártól, 
hogy  az  önkormányzatnak  egy  közbiztonsági  szervezetrendszert  kell  kialakítani,  erről  is 
szükséges lenne egyeztetni. Átadja a szót a körzeti megbízottnak.
Varga Ambrus körzeti megbízott
Szeretettel  köszönt mindenkit!  Megköszöni a polgárőrség munkáját.  Mindemellett  azonban 
probléma, hogy a jelzőrendszer a rendőrség és a polgárőrség között amióta elnökváltás volt 
nem  működik.  Az  elnök  úr  kijelentette,  hogy  csak  este  9  óra  után  elérhető.  Egy  helyi  
szervezet elnökének, egy helyi embernek egy stabil pontnak kellene lenni, akit bármikor el 
lehet  érni.  A  rendőrség  és  polgárőrség  között  született  egy  együttműködési  szerződés, 
amelynek nagyon sok pontját nem teljesíti a jelenlegi elnök. Az adatszolgáltatás elektronikus 
úton nem azt jelenti,  hogy év végén leszámolom, hogy hány órát voltak aktívak, hanem a 
rendőrség részére minden hónap 25.-ig közölnie kellene az elnöknek, hogy az adott hónapban 
25.-ig hány fővel hány órában teljesítettek szolgálatot. Lakossági észrevételt kapott ő is, hogy 
nem látják a polgárőrségi autót éjszaka és polgárőrt se. Hiányos az adatszolgáltatás.
Póvik Imre egyesületi titkár
A jelzőrendszerrel kapcsolatban felveszik a támasszal a kapcsolatot. A tagság szavazza meg a 
vezetőt,  aki  most  Nagy  Béla.  Megpróbálnak  úgy  hozzáállni,  hogy  jó  legyen.  Az 
együttműködési szerződés kötelező jelleggel alakult a rendőrséggel, nem tudnak megfelelni 
mindennek  mégis  alá  lett  íratva,  mert  csak  úgy  működhetnek  tovább.  Megpróbálnak 
helytállni.  A  gépkocsival  1  kör  közel  20  km,  így  sok  pénzt  tankolnak  a  gépkocsiba.  A 
költségvetés nagy részét ez viszi el. Anyagi vonzata van. Több helyről azt hallotta, hogy miért 
áll  a  főtéren  az  autó  miközben  kerékpárt  lopnak  el  más  utcákból.   Az  adatszolgáltatást 
próbálják megoldani,  nehezen tudják teljesíteni.  Jövőre meg  fogják oldani.  Nagy Bélának 
munkahelye van. Nem mindig elérhető. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Társadalmi megbízatás, ha valaki ezt vállalja, akkor az összes vonzatát vállalnia kell.
Póvik Imre egyesületi titkár
Ő  vállalja  is,  de  amikor  dolgozik,  őt  nem lehet  elérni.  A  24  órás  telefon  mindig  olyan 
embernél van, aki a nap 24 órájában ráér. 
Varga Ambrus körzeti megbízott
A polgárőrséggel nincs semmi probléma, a vezetővel van gond. Egy vezető nem vezető, ha 
nem elérhető. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Meg kell beszélni Bélával!
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Bárándért Egyesületen belül működik? 
Póvik Imre egyesületi titkár
Bárándért  Egyesület  keretein  belül  működik,  anyagilag,  irányításilag  függetlenül.  Jogi 
felelősséget  az egyesület  adja. Az országos polgárőr szervezet  közhasznú lett  és emiatt  az 
összes tagszervezetének az országban teljesen új cégbírósági bejegyzést kell csinálni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Jogilag most ők vonhatók felelősségre. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Miért nem működik külön?
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Póvik Imre egyesületi titkár
Ugyanazok  a  tagjai  az  egyesületnek,  mint  a  polgárőrségnek.  Célszerűnek  tűnt,  hogy  így 
oldjuk meg. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megköszöni az eddigi munkájukat! Fontos dolog, hogy működik a faluban polgárőrség. Meg 
kell beszélni a vezetővel, hogy tudjon róla, hogy gondok vannak. Az autónak elrettentő ereje 
volt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezek olyan technikai jellegű problémák, amelyekre megoldást kell találni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Mindig készségesek, elismerését fejezi ki.
Erdős Zsolt képviselő
Jövőre lesz Bárándi újság, lehetne egy oldalt közbiztonság címszó alatt megtölteni. 
Póvik Imre egyesületi titkár
Megoldható.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérdezi  a  testületet  van-e  még  kérdés,  vélemény  javaslat?  Mivel  több  hozzászólás  nem 
hangzik el, felteszi a kérdést elfogadja-e a testület a polgárőrség 2011. évi beszámolóját? 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

227/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy a Bárándért Egyesület polgárőrségének éves beszámolóját 
elfogadja. Köszönjük a Polgárőrség éves munkáját, és a 
továbbiakhoz sok sikert kívánunk. 
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megté1telére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

2. napirendi pont
Előterjesztés a TÁMASZ 2013. évi költségvetéséről illetve a feladatok társulás keretében 
történő ellátásáról

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elkészült  egy  kimutatás,  mi  az,  ami  a  társulás  működésével  kapcsolatos  normatíva 
igénylésekben  pluszként  megjelenik,  milyen  bevételek  várhatók  2013.  évben.  A  2012-es 
költségvetési tervezet szerint a bevétel és kiadás egyenlege - 3,8 millió Ft jelen pillanatban, a 
múlt évben képződött pénzmaradvány ezt jelentősen csökkenti. Mindig pozitív eredménnyel 
zárt  a támasz.  Szeretettel  köszönti  a támasz képviselőjét.  Az előterjesztésben a százalékok 
magukért beszélnek. Normatíva igénylés megtörtént, a támasz igényelte meg 2013. évre. Úgy 
gondolja, joggal merül fel a Képviselő- testület részéről, hogy adott esetben tájékozódik és 
informálódik. 
Horgosi-Takács Andrea
A pénzügyi részéhez nem tud hozzászólni, csak a szakmai részéhez.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kérdezi a testület véleményét.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A normatíva igénylést elküldték, nincs miről beszélnünk? 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Jól működő szervezet, plusz támogatási forrásokkal, nem tartja célszerűnek a változást jelen 
pillanatban. 
Papp László Csaba képviselő
Az írásos anyag, amit Kaba város küldött, hogy ebben  a társulásban plusz könyvelési tételek 
jelennek meg, amit az egész támasznak kell kifizetni. Ez volt a probléma, mi lesz eltéve, mert 
mi arra nem kapunk választ. Nyilvánvaló hogy marad a társulás, mert a finanszírozás olyan. 
Az  1 744 000  Ft  ami  mínuszként  jelentkezik  az  egész  támaszra  vagy  csak  Bárándra 
vonatkozóan.?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csak Bárándon, de várhatóan a pénzmaradvány fedezni fogja.
Papp László Csaba képviselő
Mit fog költségbe jelenteni? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A kiadási oldalt nem tartalmazza, megnézték mekkora költséghozzájárulást jelentett a Támasz 
szervezet rendszerének, a központi gazdasági vezetői 4 987 000 Ft kellett ehhez a gazdasági 
működéshez hozzárakni. 2013-ban körülbelül 300 000 Ft-tal lesz több a hírek szerint.
Dr. Késmárki-Kodak András
Az volt a tapasztalata, nagyobb költségvetéssel dolgozik, mint Báránd. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Település szintre van lebontva, nincs központi költségvetés. 
Horgosi-Takács Andrea
Lakosság  számra  lett  lebontva  a  költségvetés,  most  úgy  tudja  feladatarányosan  lesz 
arányosítva.  Ha  kiválik  Báránd  megszűnik  7  szolgáltatás,  támogató  szolgálat,  közösségi 
ellátás pszichiátriai és szenvedélybetegeknek, bölcsőde, jelző rendszeres házi segítségnyújtás.
Ezek  pályázat  útján  lettek  kiírva.  Állás  is  megszűnik.  Szakmailag  mindenféleképpen 
visszasüllyedünk. 
Papp László Csaba képviselő
Az biztos,  hogy nem tudnánk ezt  a színvonalat  tartani.  Amíg Báránd ebben nem sérül,  ő 
maradás mellett foglal állást.
Horgosi-Takács Andrea
2006-ban  került  ide,  amikor  megalakult  a  Támasz,  akkor  és  most  hol  tartunk 
összehasonlítható. Sok fejlesztés volt és még lesz is. Csak pozitív dolgot tud mondani. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Önállóan nincs lehetőség pályázati lehetőség fejlesztésre?
Horgosi-Takács Andrea
Sokszor kikötik, hogy 10 000 fő feletti, és ebben már benne sem vagyunk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vannak olyan kötelező ellátási területek, amelyre kifejezetten a Támasznak van szerződése. 
Hátrány hogy nem látjuk a költségvetést. 
Horgosi-Takács Andrea
Jelenleg lesz bővítés, kellene egy ember. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A  környéken  működő  szociális  ellátó  rendszerekhez  képest  a  Támasz  kiemelkedő,  a 
környéken  a  legjobban működő.  Megkérdezi  van-e  egyéb  kérdés,  hozzászólás?  Felteszi  a 
kérdést, ki az aki elfogadja a határozati javaslatot? 
A testület 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:

228/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Támasz 
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó 
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Társulásban  való  további  részvétel  mellett  foglal  állást.  A 2013.  évi 
normatíva igényléséhez a felhatalmazást megadja.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  felkéri  a 
Polgármestert a szükséges intézkedések megté1telére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

3. napirendi pont
Hitelszerződés meghosszabbítása

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 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el:

229/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  hozzájárul az  55.000.000Ft 
összegű  rulírozó  hitel  szerződés  visszafizetési  határidejének  2012.  december  31-ig 
történő meghosszabbításához.
Fenti  hitel  fedezetéül  az  az  önkormányzat  a  tulajdonában  lévő alábbi  ingatlanokat 
ajánlja fel:

- bárándi 183/7 hrsz. /ipartelep/
- bárándi 635 hrsz. /szociális otthon és lakás/
- bárándi 646 hrsz. /Művelődési Ház/
- bárándi 1090 hrsz. /Filmszínház/
- bárándi 1222/2/A/2 hrsz. /egyéb helyiség,piac-csarnok/
- bárándi 0201/5-12 hrsz. /szántó/
- bárándi 2/2 hrsz. /lakóház, udvar, gazd.épület/
- bárándi 1091 hrsz. /gazd.épület, udvar/

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 jegyzőt a szerződés aláírására. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

4. napirendi pont
Előterjesztés  az egyes tiltott,  kirívóan közösségellenes  magatartásokról  szóló  15/2012. 
(IX.13) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak.
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Dr. Kiss Gyula jegyző
A törvényi felhatalmazást, ami alapján a Képviselő- testület meghatározta a rendeletet, azt az 
Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította. Egy lehetőség maradt, hogy hatályon 
kívül helyezzük. Nincs más lehetőség. Kéri a testületet fogadja el. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

19/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
19/2012. (XI.22.) számú Képviselő- testületi rendelet, az egyes tiltott,

kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló
15/2012. (IX.13) KT rendelet hatályon kívül helyezéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Hatályát  veszti  a  az egyes tiltott,  kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 15/2012. 
(IX.13) KT rendelet.

Záró rendelkezések

2.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(3) A rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem: 

Dr. Kiss Gyula
jegyző

5. napirendi pont
OMS megállapodás újra tárgyalása
Dr. Kovács Miklós polgármester
Lassan  kezd  okafogyottá  válni  ez  a  megállapodás,  mert  a  szerződés  aláírásra  került. 
Emészthetőbb feltételeket tartalmaz. Javasolja elfogadásra. Rugalmasan kezelte a kivitelező 
cég ezt a dolgot. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Mivel több hozzászólás nem hangzik 
el, felteszi a kérdést elfogadja-e a testület?
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:
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230/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  az  OMS  Környezetvédelmi  Kft  és  a 
SWIETELSKY Magyarország  Kft.  másrészről  Báránd Községi  Önkormányzat  és  Tetétlen 
községi Önkormányzat között létrejövő megállapodás tervezetét az alábbiak szerint fogadja 
el:

Megállapodás

Amely létrejött egyrészről az 

OMS Környezetvédelmi Kft.
(2890 Tata, Bacsó Béla út 37.,

képviseli: Sárossi András ügyvezető és Pelyhe István cégvezető)
a továbbiakban: „OMS”

és a 

SWIETELSKY Magyarország Kft.
(1117 Budapest, Irinyi János u. 4-20., B. ép., V. em.,

képviseli: Székely Csaba ágazati igazgató és 
Slakter Kornélia ágazati gazdasági igazgató)

a továbbiakban: „SWIETELSKY”

a továbbiakban OMS és SWIETELSKY együtt: „OS-Kaba Konzorcium” vagy „Konzorcium” 
vagy „Konzorcium tagok”

másrészről a 

Báránd Községi Önkormányzat
(4161 Báránd, Kossuth tér 1.,

képviseli: Dr. Kovács Miklós polgármester)
a továbbiakban: „Báránd Önkormányzat”

és a 

Tetétlen Községi Önkormányzat
(4184 Tetétlen, Kossuth u.65.,

képviseli: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester)
a továbbiakban: „Tetétlen Önkormányzat”

a továbbiakban Báránd Önkormányzat és Tetétlen Önkormányzat együtt: ”  
Önkormányzatok” 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett:
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1. Szerződő felek megállapítják, hogy a Konzorcium, mint kivitelező és a Kaba-Tetétlen-
Báránd Közös Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati Társulás 
(cím: 4183 Kaba, Szabadság tér 1.), mint megrendelő között a „Kaba-Tetétlen-
Báránd közös szennyvíztisztító telepének megvalósítása tervezési és kivitelezési 
feladatok ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint című KEOP-
1.2.0/2F/09-2010-0015 azonosító számú projekt keretén belül”  beruházás (a 
továbbiakban: „Kaba Szennyvíztelep építés beruházás”) kivitelezése tárgyában 2012. 
október hó 10. napján szerződéses megállapodás (vállalkozási szerződés) jött létre. 

Szerződő felek megállapítják továbbá, hogy az Önkormányzatok, mint beruházók és a 
…  Víziközmű Társulat („Adós”), másrészről a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 9.) (a továbbiakban: „Bank”) között a Kaba, Tetétlen és Báránd 
Közös Szennyvíztisztítása és Szennyvíz Elvezetése beruházás és ezen belül többek 
között a Kaba Szennyvíztelep építés beruházás finanszírozása tárgyában 2012. … 
napján … sz. alatt hitelszerződés jön létre („Hitelszerződés”).

A Hitelszerződés szerinti hitel/kölcsön biztosítékát képezik többek között 
- az Önkormányzatok készfizető kezességvállalása és
- eshetőlegesen a Konzorciumi tagok által nyújtandó óvadék vagy más 
biztosíték.

2. Önkormányzatok kijelentik, hogy a ….Víziközmű Társulat tagjai által befizetett és 
befizetendő közműfejlesztési hozzájárulások és a mögöttes források (például, de nem 
kizárólagosan az LTP szerződések alapján befizetésre kerülő betétek és az állami 
támogatás) a Hitelszerződés szerinti hitel/kölcsön visszafizetésére és a 
Hitelszerződésből származó összes fennálló vagy a jövőben esedékessé váló vagy 
keletkező (akár tényleges, akár feltételes) banki követelés teljesítésére teljeskörű 
fedezetet biztosít, ezért a Konzorciumi tagok részéről az óvadék vagy más biztosíték 
eshetőleges nyújtása tényleges pénzügyi kockázatot nem eredményez, figyelemmel 
arra is, hogy az Önkormányzatok a hitel/kölcsön és valamennyi, a Hitelszerződéssel 
összefüggő banki követelés kielégítéséért készfizető kezességet vállalnak. 

3. Önkormányzatok a jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
minden rendelkezésükre álló jogi eszközzel mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a Hitelszerződés szerinti hitel/kölcsön visszafizetésére és a Hitelszerződéssel 
összefüggésben valamennyi banki követelés kielégítésére fedezetet biztosító 
közműfejlesztési hozzájárulások befizetése maradéktalanul megtörténjen, hátralék 
esetén haladéktalanul intézkednek a hátralékos összeg behajtásáról köztartozás 
módjára történő behajtás vagy egyéb törvényes úton. Önkormányzatok kötelezettséget 
vállalnak továbbá arra, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az LTP 
szerződések alapján a betétek befizetése maradéktalanul megtörténjen és az állami 
támogatás iránti igény érvényesítését az LTP szerződések szerződésszerű teljesítését 
elősegítsék. 

4. Önkormányzatok –  úgy is, mint az Adós Hitelszerződés alapján fennálló fizetési 
kötelezettségei teljesítéséért készfizető kezességet vállaló kezesek és úgy is, mint … 
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Víziközmű Társulat tagjai –  kijelentik, hogy mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a Bank Hitelszerződésen alapuló és azzal összefüggésben keletkező valamennyi 
követelése maradéktalanul kielégítésre kerüljön és a Konzorciumi tagok által nyújtott 
óvadékból vagy más biztosítékból a Hitelszerződéssel összefüggésben és/vagy arra 
tekintettel a Banknak ne nyíljon meg a kielégítési joga.

Szerződő felek megállapodnak és Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, 
hogy amennyiben a Bank a Hitelszerződésen alapuló bármely követelését a 
Konzorciumi tagok által nyújtott óvadék vagy más biztosíték terhére kielégíti, a 
biztosítékot részben vagy egészben érvényesíti, igénybe veszi, akkor az 
Önkormányzatok a Konzorciumi tagok bármelyike általi erről szóló értesítése 
kézhezvételét követő 60 napon belül megtérítik a Konzorciumi tagok részére a Bank 
által a Konzorciumi tagok által nyújtott óvadék, illetve más biztosíték 
terhére/igénybevételével érvényesített összeget és azon felül mindazt a költséget és 
kárt, amely a Konzorciumi tagokat az óvadékból vagy más biztosítékból való 
kielégítéssel/igényérvényesítéssel összefüggésben éri, illetve amely a Konzorciumi 
tagoknál ezzel összefüggésben felmerül.

5. Önkormányzatok tudomásul veszik és elismerik, hogy a Konzorciumi tagok részéről 
óvadék vagy más biztosíték nyújtására az Önkormányzatok 2-4. pontokban rögzített 
kötelezettségvállalásaira tekintettel kerül sor. 

Szerződő felek a fenti megállapodást áttanulmányozták és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Kaba, 2012. november…..

______________________
OMS Környezetvédelmi Kft.

képv.: Sárossi András ügyvezető és Pelyhe 
István cégvezető

______________________
Báránd Községi Önkormányzat

képv.: Dr. Kovács Miklós 
polgármester

______________________
SWIETELSKY Magyarország Kft.

képv.: Székely Csaba ágazati igazgató és 
Slakter Kornélia ágazati gazdasági 

igazgató

______________________
Tetétlen Községi Önkormányzat
képv.: Borbélyné Fülöp Hajnalka 

polgármester
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Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Különfélék
A./ Belső ellenőrzés
 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Három belső ellenőrzési ajánlat van, Szenczi Divizor cél és témavizsgálat esetében 120 000 Ft 
+ Áfa, rendszer és átfogó vizsgálat esetében 150 000 Ft + Áfa, Edit – Audit Kft. ellenőrzés 
150 000 Ft + Áfa a témavizsgálat 170 000 Ft + Áfa, Gy. Szűcs Erzsébet a legolcsóbb itt az 
ellenőrzés 100 000 Ft + Áfa a témavizsgálat 120 000 Ft + Áfa. 
Dr. Késmárki-Kodak András
Minőségi különbség van köztük?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem ismeri őket, nem tud véleményt alkotni, hogy milyenek.
Dr. Késmárki-Kodak András
Referenciát lehet kérni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Referenciát kérünk, és következő ülésen újratárgyaljuk, vagy a testület megbíz bennünket a 
döntéssel. Felteszi a kérdést ki az, aki egyetért ezzel?
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

231/2012 (XI. 22.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  megbízza  a 
polgármestert  és  jegyzőt,  hogy  a  testület  elé  beterjesztett 
belsőellenőrzéssel kapcsolatos ajánlattok közül, ha szükségesnek tartja 
referenciák bekérésével,  valamint az eseti  és komplex ellenőrzésekért 
kért  megbízási  díj  figyelembevételével,  válasza  ki  az  önkormányzat 
számára a legmegfelelőbbet.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

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

Erdős Zsolt
képviselő
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