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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.11.29-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)
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 6 fővel határozatképes. 
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:

234/2012(XI. 29.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1./ Intézményfenntartó társulások kérdései
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2./ Safke
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
3./ Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti  és Működési  Szabályzatáról 
szóló  rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A  szokásrend  szerint  Dr. 
Késmárki-Kodak András képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
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:

235/2012.(XI. 29.) 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

  Dr. Késmárki-Kodak András képviselő



1. napirendi pont
Intézményfenntartó társulások kérdései

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy két dolog miatt ültünk össze, az egyik a Támasszal kapcsolatos előterjesztés. 
A szervezetrendszerét módosítani fogja a Támasz, ennek a beültetéséről van szó. Változik az 
intézménynek a gazdálkodási köre, önállóan működő és gazdálkodó lesz. Bekerül az óvoda, 
könyvtár, iskolából átkerül a pénzügyi gazdasági feladatoknak az ellátása, feladat ellátási hely 
és ellátotti  létszám növelése, ami még lényeges.  Az iskola gazdasági osztályáról  át fogják 
rakni az embereket a Támaszhoz. Azt az ígéretet kapta Polgármester Asszonytól, hogy ez a mi 
hozzájárulásunkat nem fogja érinteni. 300 000 Ft költség plusz lesz, ami a 4 700 000 Ft-hoz 
hozzá fog társulni. 
Papp László Csaba képviselő
Mi részünkről?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen, a mi részünkről. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A 300 000 Ft mire megy?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pluszba miből tevődik össze, nem tudja, költség oldalát nem látta ennek a költségvetésnek, 
hogy, hogy fog a Támasznál kinézni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
A kabai átstrukturálásokat jelenti, a bárándi iskolát, óvodát nem érinti?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem érinti. 
Kiss Gyuláné képviselő
Ha benne maradunk a bárándi óvodát is érinti. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Június 31-ig. 
Kiss Gyuláné képviselő
Jó lett volna december 31-el kilépni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Miért nem lehet kilépni december 31-ig?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A normatíva igényléssel volt gond. 
Kiss Gyuláné képviselő
Ő dolguk a normatíva megigénylése. Ha december 31.-én megszűnik a társulás egy önálló 
intézményt kell alapítani.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az átalakítást meg kell tenni. Ebből a társulásból két út van kifele, ha a tagok azt mondják, 
hogy megszűnik, és teljesen új társulást alapítanak maguknak, minden bennlévő intézmény 
Képviselő-testületének minősített többséggel ki kell mondani, hogy megszünteti a társulást. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Mennyi  az  átadása?  A  társulásban  közös  költségvetés  van,  mennyi  idő  van  arra  adva  h 
normatívától kezdve mindent átírjanak? 30 napos, 60 napos féléves felmondás? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ebben  az  esetben  azonnali.  Ha  megvan  az  intézményünk,  azonnal  át  tudjuk  venni  a 
normatívát. 



Dr. Kovács Miklós polgármester
Ahhoz kell mind a 3 település határozata. 20 munkanap van hátra ebben az évben, ennyi idő 
alatt nem lehet egy önálló szervezetet létrehozni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Más település valószínű korábban fogott hozzá.
Papp László Csaba képviselő
Mikor lesz az óvoda a miénk? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ha ki akarunk lépni a társulási törvényt kell figyelembe venni. Kilépésnél fél éves határidő, 
meg kell hozni a határozatot, hogy miért szeretnénk kilépni. Azonnali hatály csak abban az 
esetben van, ha a társulás tagjai elhatározzák a kilépést.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Többiek nem akarják a megszűnést, részünkről a kilépés van napirenden. 
Kiss Gyuláné képviselő
Biharnagybajomban december 31-el megszűnik ez a fajta szervezeti működés és január 1.-től 
új óvodájuk lesz. Nem tudja, hogy tudják megcsinálni. Teljesen mindegy milyen szervezeti 
rend szűnik meg, de helyére lép egy új.  
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Nem lehet őket megkérdezni, hogy csinálták? 
Kiss Gyuláné képviselő
Kabának jóval  korábban kellett  volna  szólnia.  Ha belemegyünk  abba,  hogy június  30,  az 
azonnali megszüntetés most élne, akkor meg ők semmi képen nem akarnak, a kilépés marad 
és ott maradtunk egész évre. Ennek semmi értelmét nem látja. Hamarabb hozzá kellett volna 
kezdeni. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hagynak időt, december 31-ig kimondanak egy számot az egy dolog. De arról nincs szó, ha 
valamelyik település nem tudja megoldani,  hagynak egy kis időt több határidővel.  Ki kell 
mondani egy számot. 
Kiss Gyuláné képviselő
Törvénymódosító  javaslat,  amit  elfogadtak  és  10  napon  belül  meg  fog  jelenni,  abban 
szabályozza  azt,  ami  az  átadás  átvételről  szól.  Benne  szerepel,  hogy  december  31-el 
megszüntethető.  Arra  is  ad  lehetőséget,  hogy  június  30-al  kerüljön  megszüntetésre.  Úgy 
gondolja, egy felettes szervtől kellene megkérdezni, hogy lehet ezt megoldani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A megszüntetés ahhoz kapcsolódik, ha kimondja mind a 4 település a megszűnést. A többi 
település  azt  mondta  ki,  hogy június  30-al  fog megszűnni.  Megszüntetni  nem lehet,  csak 
kilépni. Kilépni is június 30-al tudunk. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Biharnagybajomban mindenki akarja. Itt csak mi akarnánk a megszűnést, viszont csak kilépni 
tudunk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Negyedévente a normatívát felül lehet vizsgálni és megigényelni, ha márciusra meg lenne a 
szervezetrendszer nem tudjuk felállítani, mert június 30-al szűnik meg a társulás.
Kiss Gyuláné képviselő
Előre semmit nem lehet, mindent utólag lehet kialakítani. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Jó hír hogy tegnap Tállai András államtitkár úr kijelentette az óvodák működtetése teljes körű 
finanszírozást fog élvezni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Az ő értelmezésében mit jelent az, hogy teljes körű?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden működéssel kapcsolatos költséget fedeznek. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Továbbra sem ért egyet azzal, hogy nekik kell megfizetni az iskolájuk gazdasági irányításának 
a finanszírozását.
Dr. Kovács Miklós polgármester
4,5 millió  Ft-ot tettünk hozzá tavaly,  annyit  kellett  volna hozzá tenni,  ehhez képest plusz 
300 000 Ft-tal több, 4,8 millió Ft lesz a hozzájárulás, ami a működtetéshez kell.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
És az óvodának?
Kiss Gyuláné képviselő
Benne van az óvoda is?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Attól függ, hogy integrálja bele a feladatokat. Amíg nincs költségvetés, számokat úgy sem 
fogunk látni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
El kell fogadnunk?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A módosításokat igen. Önálló szervezetrendszert nem tudunk kiépíteni. Máshoz csatlakozni 
nagy lehetőségünk nincs. Két szervezet  működik jelenleg a térségben, Püspökladányban a 
Segítőkezek és a Református Egyház Nádudvaron. Bizonyos szakfeladatoknál területi ellátási 
kötelezettség van, ami szintén le van bontva, vagy Kaba, vagy Püspökladány, vagy Nádudvar.
Meg lehet próbálni az önálló szervezetrendszert a jövő év utáni évtől, de nem tudunk ennyi 
embert  foglalkoztatni,  nem lesznek  ilyen  szolgáltatásaink,  kevesebb normatívát  kapunk.  4 
alapszolgáltatást kell biztosítanunk, ha nem lesz házi segítségnyújtás, vagy a jelzőrendszeres 
segítségnyújtás azt mi nem tudjuk önerőből finanszírozni. 
Papp László Csaba képviselő
Támasszal  kapcsolatban  a  véleménye,  abban  az  esetben,  amíg  Bárándi  Önkormányzat 
úgymond kijön nullára, mint ahogy eddig volt. Ha annyi a hozadéka, hogy három embernek 
munkát  tudunk  adni,  tíz  embert  valamilyen  jogcímen  el  tudunk  látni,  és  ha  az 
Önkormányzatnak nem kell minden év végén milliókat beletenni az már jó.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy székkel egy asztallal kezdett a Támasz, ahhoz képest most milyen szervezetrendszer van 
mindenképp  elismerésre  méltó.  Ebben  az  évben  is  felvettek  egy  embert,  jövőre  megint 
felvesznek  egy  embert,  ezek  bárándi  foglalkoztatottak,  ha  fejlődni  tud  nincs  ebből  gond. 
Költségvetést  február  környékén fogunk tőlük  látni,  akkor  kell  majd elgondolkozni  lesz-e 
értelme maradni. Meglátjuk, hogy mi lesz. El lehet gondolkozni júliusig. Javasolja, jobb híján 
nem tudunk mit tenni, elkezdjük az óvodának, az önálló működést kidolgozni.
Kiss Gyuláné képviselő
Erre van idő. Azt kell megkérdezni egy felsőbb szervtől mi a határidő. Azt kellene tudni, mit 
kell január 1-ig teljesítenünk. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Január 1.-vel alapítanunk kell egy önálló intézményt. Ennyit kell csak tennünk. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Több hozzászólás nem hangzik el,  felteszi a kérdést ki az aki egyetért  az előterjesztésben 
foglaltakkal és a határozati javaslatban foglaltakat elfogadja?
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

236/2012(XI.29.) számú Képviselő- testületi határozat



2. napirendi pont
Safke

Dr. Kovács Miklós polgármester
A másik dolog, ami miatt  összeültünk a Safke.  December 2-vel lejár a bírósági  pernek a 
felfüggesztése,  vagy újra folytatjuk a pert  vagy elállunk tőle. Semmilyen megkeresés nem 
érkezett az óta a Safke vezetőségtől és a banktól sem. Azt javasolja a Képviselő- testületnek, 
hogy folytassuk és nézzük meg, hogy mi lesz a vége. A felhatalmazást megadja az ügyvéd 
úrnak, hogy jelezze a bíróság felé folytatni szeretnénk az eljárást.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Pénzben mennyit jelenthet nekünk? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Illetéket és eljárási díjat nem kell fizetni, az ügyvédi költségek ki lettek fizetve. Más költség 
akkor merül fel, ha negatívan ítélik meg. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Mire volt jó a legutóbbi „színjáték”?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyszer hívta fel a Bank, hogy mit döntött a Képviselő- testület. Nem döntött, mert várjuk a 
konstrukciót. A Bank sem kapott semmit. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Kamatkövetelés?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Folyamatos. 36 500 000 Ft a teljes ár eddig. Javasolja, folytatódjon tovább a per. Mivel több 
hozzászólás nem hangzik el, felteszi a kérdést ki az, aki ezzel egyet ért? 

237/2012(XI.29.) számú Képviselő- testületi határozat

Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szennyvízberuházással kapcsolatban múlthét pénteken volt a tárgyalásunk. 3 ponton támadta 
meg  a  kivitelező  az  eljárás  eredményét.  Kettőt  ebből  el  is  engedett,  fölösleges  volt 
megtámadnia.  Egy  pont,  ami  kérdéses,  annyi  lesz  a  következmény,  h  megsemmisítik  az 
eljárás eredményét, visszadobják hiánypótlásra. Kb. 1,5 hónapnyi időt jelent. Az eredményen 
nem fog változtatni.  Jó hír,  hogy a Tetétleni  részben benne van a  gerincvezeték  kiépítés, 
Kabáról Bárándig kiépítik a gerincvezetéket. Mi akkor fogunk szerződést aláírni, amikor a 
munkaterületet márciusban átadják. Ennyi csúszás lesz. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Be tud még fejeződni? 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem csúszunk ki az időből?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem, pont időben leszünk. 
Tegnap megjelent a Belügyminisztérium rendelete, megnyertük a tűzifa segélyt. 3 048 000 Ft-
ot. 200m3 fát, ami azt jelenti, hogy 508 000 Ft lesz majd az önerő hozzá. A kiosztáshoz a 
rendeletet el kell készíteni. 



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

Dr. Késmárki-Kodak András
képviselő


