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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.10.18-i  nyílt  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)

Meghívott vendég: Varga Lajos 

2. napirendi pont
Megállapodás  az  Önkormányzat  és  a  Kormányhivatal  között  a  járások  kialakítása 
kapcsán.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy a járási hivatallal megkötendő megállapodást, két részben kell tárgyalni. Zárt 
és  nyílt  ülés  keretében.  Zárt  a  munkavállalókra  vonatkozó  személyes  adatokat  tartalmazó 
melléklet.  Nyílt  az  Önkormányzat  által  átadandó  államigazgatási  feladatokhoz  kapcsolódó 
ingatlanok  használatba  adása.  Az  Önkormányzat  épületében  a  szociális  iroda  helységek 
átadására teljes felszereltséggel sor kerülne. 
A  szociális  iroda  teljes  terjedelmében  átadásra  kerül,  arról  nincs  információ,  hogy  lesz 
felhasználva. Amennyiben vállaljuk a két irodára eső költségeket, ügysegédek kihelyezésére 
kerülhet  sor, ez azt jelenti,  hogy hetente  2-3 alkalommal  itt  látnak el  feladatot,  várhatóan 
Bárándról átadott munkavállalók. Ezt nyilatkozat formájában továbbította a kormányhivatal 
részére. A kormányhivatal elküldte a mellékleteket. Az átadandó eszközök kartonjait jelenti és 
az átadandó köztisztviselőknek a személyi anyagát. 
Megkérdezi  van-e  kérdés,  mivel  több  hozzászólás  nem  hangzott  el  felteszi  a  kérdést,  a 
Képviselő- testület a mellékletben kiküldött megállapodást elfogadja-e?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

200/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben foglalt  Hajdú-Bihar Megyei Kormány-hivatallal 
(4024 Debrecen, Piac u. 54) kötendő  - a Kormányhivatal által is 
jóváhagyott  -  „Megállapodás  a  Püspökladányi  Járási  Hivatal 
kialakításához”  elnevezésű   megállapodást,  és  annak 
mellékleteiben foglaltakat  elfogadja.
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint felhatalmazza  a megállapodás aláírására.



Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: 2012. október 31.

3. napirendi pont
A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás jövőbeni működésével kapcsolatos állásfoglalás.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy volt egy Kistérségi Társulási ülés. A Kistérségi Társulás ebben a formában, 
amiben jelenleg működik nem fog a későbbiekben tovább működni. A működési hozzájárulás 
(ami  normatív  támogatás  volt  és  a  működésének  90%-át  kitette)  megszűnt.  Megszűnik  a 
társulási  törvény,  ami  azt  jelenti,  hogy  nem  teszik  kötelezővé  kistérségi  társulásoknak  a 
működését. Ezáltal felmerült a kérdés, hogy mi legyen a sorsa a jövőt illetően. 
Az előterjesztés tartalmazza milyen feladatokat lát el a kistérség. Kikerülnek a közoktatási 
feladatok,  szociális  ellátási,  belső  ellenőrzési  és  gyámügyi  feladathoz  kapcsolódó 
feladatkörök,  amik  maradhatnak  társulási  hatáskörben.  Két  alternatíva  merült  fel  ezzel 
kapcsolatosan.  Továbbra is kistérségi formában saját finanszírozás alatt  működtetik tovább 
vagy jogi személyiséggel felruházva önálló társulásként, mint Támasz önkormányzati társulás 
fogja ezeket a feladatokat ellátni. Jelen pillanatban október 31-ig kell dönteni arról, hogy a 
későbbiekben az önkormányzatok támogatják-e és részt kívánnak e venni a kistérségnek a 
munkájában, úgy hogy erre újabb forrás nem lesz. 
Kiss Gyuláné képviselő
Az anyagi vonzatát kell nézni. Fölösleges egy vízfejet fenntartani. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A feladatokat el tudjuk látni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A tényleges  kilépést  a  társulásból  minősített  többséggel  konkrét  ülés  keretében  kell  majd 
meghozni. 
Megkérdezi  van-e kérdés,  hozzászólás.  Mivel több hozzászólás  nem hangzik el,  felteszi  a 
kérdést  ki  az,  aki  az  „A”  határozati  javaslatban  foglaltakat  támogatja,  és  ki  az  aki  „B” 
határozati javaslatban foglaltakat, a kilépést támogatja?
A testület 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

202/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, s úgy határozott, hogy a 
Sárréti  Többcélú  Kistérségi  Társulásban  a  jogszabályi  és 
finanszírozási  feltételek  okán  a  továbbiakban  nem  kíván  részt 
venni,  s  a  jövőben  ellátandó  kötelező  feladatait  egyéb  módon 
kívánja ellátni.
Megbízza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: 2012. október 31.



4. napirendi pont
Az  állattartás  helyi  szabályozásáról  szóló  15/2004.  (XII.23.)  sz.  Képviselő-testületi 
rendelet felülvizsgálata

Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az  elmúlt  ülésen  az  állattartással  kapcsolatos  rendelet  felülvizsgálata  került  előtérbe. 
Elmondja azért is vált aktuálissá, mert megváltozott a jogszabály. Mezőgazdasági haszonállat 
tartása önkormányzati  rendeletekben nem korlátozható ezek után. A törvény a végrehajtási 
rendeletre bízza ennek a szabályozását. Ez a végrehajtási rendelet még nem született meg. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Mi lesz azokkal az állattartókkal, akik kutyatenyésztésből élnek? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Ők rájuk a 1993. évi CXIV. tv. fog vonatkozni. 
Papp László Csaba képviselő
Ki dönti  el,  hol  van leírva,  hogy kutyatartásnál  kedvtelésből  tartja-e  a  kutyát  vagy ebből 
szeretne megélni?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A Magyar Ebtenyésztők Szövetsége az állattenyésztési rendeletre hivatkozik, szabálysértési 
hatáskörbe utal olyanokat, akik nem az ő engedélyezésük alapján tenyésztenek állatot. 1995. 
évi  CXIV.  tv.  45§-a  szankcionálás  alá  helyezi,  azokat  a  magatartásokat,  amikor  valaki 
engedély nélkül tenyészt állatot. 
A 41/2010(II.  26.)  Kormányrendelet  nagyon részletesen szabályozza  a kedvtelésből  tartott 
állattartást.  Meghatározza  a  kormányrendelet  melyek  a  kis-,  közepes,-  nagy  testű  ebek, 
meghatározza ezek minimális tartási terét. Egy felső határt nekünk kell meghatározni, amíg 
egy ellentétes jogszabály nem lép életbe. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Kérdése  lenne,  az  állattartás  általános  szabályain  belül  a  6§-hoz.  Mi  van  a  meglévő 
épületekkel? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem  kifejezetten  az  állatok  számának  korlátozására  irányul,  hanem  az  élhető  környezet 
megteremtésére. 
Felmerült az eb oltással kapcsolatos szabályozás. Kormányrendelet által megoldott. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Hogy lehet ellenőrizni, hogy mindenki beoltatta a kutyáját?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Erre külön egy rendszert kell kiépíteni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Január 1-től kötelező lesz minden 4 hónapnál idősebb kutyának a chip beültetése. Ez alapján 
az állatorvos be tudja azonosítani a kutyát. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  valakinek  van-e  kérdése,  hozzászólása.  Több  hozzászólás  nem  hangzott  el. 
Felteszi  a  kérdést,  hogy a  mellékletben  szereplő  rendeletet  a  Képviselő-  testület  ebben a 
formában  elfogadja-e?  A testület  7  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi 
rendeletet fogadta el:



17/2012(X.18.) számú Képviselő- testületi rendelet

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
17/2012. (X.18) számú Képviselő-testületi rendelete

Az állattartás helyi szabályairól
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva az 
állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1.§.  E  rendelet  célja  azon  szabályok  meghatározása,  melyek  elősegítik  az  állattartók, 
valamint az állattartással érintettek érdekeinek érvényesülését.

2.§  (1)  E  rendelet  hatálya  a  (2)  bekezdésen  megállapított  kivétellel  az  önkormányzat 
közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az egészségügyi és állategészségügyi szerveknél, 
valamint a fegyveres erőknél és rendészeti szerveknél folytatott állattartásra.

3.§ E rendelet alkalmazásában:
(1) a)  állattartás:  olyan tevékenység, amelynél  az állat  tartása állati  eredetű termék 

előállítására (pl. hús, tej, tojás, gyapjú), munkavégzésre, sportcélok elérésére, 
kedvtelésre  irányul.  Nem  minősül  állattartásnak  a  családi  szükségletek 
kielégítése  vagy  feldolgozás  céljából  vásárolt  vagy  beszállított  állatok 
legfeljebb egy hétig történı, átmeneti tartása.

b) állattartó: az állat tulajdonosa, illetve aki az állatot gondozza, felügyeli.
c) kedvtelésből tartott állat: a rendszertani besorolásától függetlenül minden olyan 

állat,  amelyet  nem  kizárólag  tudományos  kutatás,  állati  eredetű  termék 
előállítása, igavonás, teherhordás, természetvédelem, géntartalék- védelem és 
–  eb  és  macska  kivételével  –  közcélú  bemutatás  céljából  tartanak, 
tenyésztenek, forgalmaznak,  továbbá az az állat,  amelyet más kedvtelésből 
tartott  állat  táplálása  céljából  tartanak  és  szaporítanak,  valamint  a  nem 
gazdasági céllal tartott haszonállat, és a vadászatra használt állat;

e) kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot.
f) közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20–40 kilogramm.
g) nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot.
h) nagy állat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér.
i) közepes állat: sertés, juh, kecske.
j) kis állat: baromfifélék, galamb, házinyúl

II. fejezet
Az állattartás általános szabályai

4.§ Az állattartási övezetek megegyeznek Báránd Község Helyi Építési Szabályzatában és 
az  azt  tartalmazó  15/2008.(XII.22)  KT  rendeletben  szabályozott  kertvárosias 
lakóterület (Lke-1), falusias lakóterület (Lf-1), településközpont vegyes terület (Vt-1, 
Vt-2) határaival.

5.§ A 4.§-ban felsorolt területeken legeltetni tilos. Legeltetni a külterületen lehet.
6.§  Az  állattartás  céljára  szolgáló  létesítmények  építése,  bővítése  esetében  betartandó 

védőtávolságot a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.



III. fejezet
Kedvtelésből tartott állatok tartása és elhelyezése

7.§ A településközpont vegyes terület  tekintetében ingatlanonként illetőleg többlakásos 
ingatlan esetében lakásonként 1 db nagytestű eb, vagy 2 db közepes illetve kistestű eb 
valamint maximum 2 macska tartható.

8.§ A  kertvárosias lakóterület tekintetében ingatlanonként illetőleg többlakásos ingatlan 
esetében lakásonként
A) a 700 m²-t meg nem haladó ingatlanokon kedvtelésből tartott állat: 2 db eb, 2 db 

macska  illetve  ezek  szaporulatai  3  hónapos  korukig,  valamint  10  db  díszállat 
tartható.

B) A 700 m²-t meghaladó területű ingatlanokon kedvtelésből tartott állat: 2 db eb, 4 db 
macska, valamint 30 db díszállat tartható.

9.§  A  falusias  lakóterület  tekintetében  ingatlanonként  illetőleg  többlakásos  ingatlan 
esetében lakásonként 3 db eb, 4 db macska, valamint 30 db díszállat tartható.

10.§  Külterületen  a  vonatkozó  jogszabályok  előírásainak  betartása  mellett 
létszámkorlátozás nélküli darabszámú kedvtelésből tartott állat tartható.

IV. fejezet
Záró rendelkezések

11.§  Az  állattartó  az  állattartást  nem  engedett  mértékben  folytatja  köteles  e  rendelet  
hatályba lépésétől számított két éven belül az előírt mértékre csökkenteni.
12.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
(3) A hatálybalépéssel  egyidejűleg hatályát  veszti  az  állattartás  helyi szabályairól 

szóló 15/2004.(XII.23) számú KT rendelet, valamint az azt módosító  13/2005. 
( IX. 13. ) KT rendelet9/2008. ( V. 27. ) KT rendelet,  2/2009. ( II. 02. ) KT 
rendelet, 18/2009. ( 12. 21. ) KT rendelet.

1. számú melléklet
Az állattartás céljára szóló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok

/A védőtávolságok méterben meghatározva/
Nagyállat, közepes állat------lakóépülettől, pihenő épülettől------fúrott kúttól-----Ásott 
kúttól
- 25 állatig                                               10 m                                    10 m                 15 m
- 25 állat felett                                          20 m                                    10 m                 50 m
kisállat
- 200 állatig                                             10 m                                     5 m                  10 m
- 200 állat felett                                       15 m                                    10 m                 15 m

Zárt technológiával történı korszerű állattartásnál a szakhatóságok egyetértése esetén az 
előírt védőtávolságok legfeljebb 30 %-kal csökkenthetőek.
Amennyiben 50 m távolságon belül gyermekintézmény, egészségügyi intézmény, egyéb
közintézmény, élelmiszer-előállító vagy értékesítő egység van, állattartás céljára szolgáló
építmény létesítését tilos engedélyezni.
Amennyiben az előbbi megjelölt egységek 50-100 méter távolságon belül vannak, úgy az
illetékes ÁNTSZ és az állategészségügyi hatóság véleménye alapján kell a védőtávolságot
meghatározni.



5. napirendi pont
A Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft. Éves beszámolója a bárándi 
köztemető üzemeltetéséről

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönti  a  Püspökladányi  városüzemeltető  képviselőjét.  A  köztemető 
üzemeltetésével  kapcsolatosan  megkaptuk  a  beszámolót.  Megkérdezi  igazgató  urat  szóban 
kíván e kiegészítést tenni.
Varga Lajos
Üdvözöl mindenkit. 
Nincs  különbség  a  Báránd-Püspökladány  vonatkozásában.  Alapvető  hozzáállás,  hogy 
panaszmentesen kell folytatni hiszen, mindenkinek jár az a tisztelet, ami gyászában elvárható. 
Fontosnak  tartják  a  temető  üzemeltetését.  Bármilyen  ellenőrzés  volt,  nem  találtak 
hiányosságot. Problémamentes a Csillag házaspár gondnoki munkája, megfelelő színvonalú. 
Apróbb problémákat  megoldották,  hűtőkarbantartás,  balesetveszélyes  fák  kivágása,  temető 
tisztántartása, őszi virágültetés. Készülnek a mindenszentekre, úgy gondolja ezek olyan fontos 
időszakok, amelyeket kiemelten kell kezelni. Szeretné megemlíteni, hogy problémát okozott 
egy vállalkozó megjelenése. Úgy gondolja, az árak nagyon versenyképesek. Komoly anyagi 
problémát  jelent  a  zöld  hulladék  elszállítása.  Igyekeznek  gyorsan  megoldani  minden 
problémát,  felelősségbiztosítással  rendelkeznek.  Ezen  kívül  az  elmúlt  évben  kiemelkedő 
probléma nem fordult elő, hiszen az Önkormányzattól sem kaptak és a lakosság felől sem 
érkezett se szóbeli se írásbeli tájékoztatás. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy gondolja, kiegyensúlyozott, jó kapcsolat alakult ki az elmúlt egy évben. A problémákat 
azonnal  korrigálták,  teljesítették.  A  lakosok  részéről  sem  érkezett  kirívó  probléma.  A 
szolgáltatás színvonala megfelelő és a korábbiakhoz képest is elfogadható.
Kér  részből  állt  a  beszámoló.  A térítési  díjak  módosítására  is  sor  kerül,  a  testületi  ülést 
megelőzően  szó  volt  arról,  hogy  egy  következő  Képviselő-  testületi  ülésen  a  rendelet 
módosításával együtt kerülne tárgyalásra. A külső szolgáltató megjelenése nem csak Báránd 
vonatkozásában, hanem a kistérségben sem volt erre precedens. Eddig fel sem merült ilyen, 
nem csak a szolgáltató részéről, hanem az Önkormányzat részéről is komoly kihívást jelentett. 
Adott  esetben  a  szolgáltató  részéről  teljesen  jogosan  felmerülő  igény  létesítmény 
igénybevételi díjak, üzemeltetés és egyéb díjaknak az emelése.
Varga Lajos
Egy temetkezési tevékenység két dologból áll össze. Temető üzemeltetésből és temetkezési 
szolgáltatásból.  Mint  temető  üzemeltető  a  temetkezési  szolgáltatás  áraiban  a  díjemelést 
kompenzálja. Maga a díjemelés pár százalék, melyből a lakosság nem fog érzékelni semmit. 
Az üzemeltetési díjakból nem lehet fedezni a temető fenntartását, úgy hogy még bérleti díjat 
is fizetnek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Teljesen jogos a felvetés. Október 31-ig kéri a kalkuláció előterjesztését. A rendeletbe mind a 
módosítás és temetkezési díjak módosítása belekerülhet. 2013-ban a temető karbantartásához 
kapcsolódó munkálatokról szeretnénk kérni egy javaslatot. Korábban úgy működött, hogy a 
bérleti  díjak  visszaforgatásra  kerültek  és  bizonyos  munkák  elvégzésére  lettek  fordítva.  Ez 
tavaly évtől változott.
Kiss Gyuláné képviselő
Az élet ebben az évben sajnos olyan helyzetet produkált, hogy 2 alkalommal is igénybe vette 
a  temetkezési  szolgáltatást.  Ő  is  úgy  látja,  hogy  a  temetkezési  tevékenység  egy  temető 
üzemeltetésből  és  temetkezési  szolgáltatásból  áll.  A  temetkezési  szolgáltatással  nem volt 
problémája, az alkalmazottak korrektek és gyorsak voltak. Az árak nem olyan alacsonyak. A 



temető üzemeltetéssel van gondja. Egyik alkalommal rendezetlen volt a temető, nagy volt a 
fű, a sövény fel volt nőve. Nyomást kellet gyakorolnia, hogy tegyék rendbe. 
Kinek a dolga a temető rendbetétele? Milyen elv alapján történik a sírhelyek kiosztása?
Nincs igazán feltérképezve, mi a helyzet a régi sírhelyekkel, melyik van megváltva és melyik 
nem.  Nagyon  sok  az  elhanyagolt  gazdátlan  sírhely.  Összességében  a  temető  nem  egy 
rendezett  képet  mutat.  Most  az  Önkormányzat  közmunkásai  által  kezd  rendeződni  a 
környezet, de nem ez a végső megoldás. Miért nem a tulajdonost illeti meg a sírhely ára? Az 
üzemeltetéssel nem elégedett. 
Papp László Csaba képviselő
Az ő tapasztalata is az, visszautalva az AKSD időszakára, rendezettebb volt a környezet, a 
kukák ürítése is rendszeresebb volt. Tapasztalta, hogy nem ment olyan zökkenőmentesen a 
temető tisztántartása,  mint az AKSD idejében. Akkor elindult  egy koncepció,  a ravatalozó 
mögötti rész kitakarításáról. Hozott a Képviselő- testület egy olyan határozatot, hogy nincs 
előre sírhely megváltás. Valamikor az Önkormányzathoz kellett egy csekély összeget fizetni a 
sírhelyek megváltásáért. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A Képviselő- testület hatáskörében módosítja a sírhelyek megváltási díját.
Papp László Csaba képviselő
Szeretné látni a változások eredetijét. 
Varga Lajos
Új szolgáltatóként vették át a bárándi és püspökladányi temetőt is. Ha nem ragaszkodott volna 
a  Képviselő-  testület  a  Csillag  házaspárhoz,  nem ők  lettek  volna.  Idős  házaspár,  mindig 
Püspökladányból kell átvezérelni embereket, hogy a temetőt rendbe tudják tenni. Gondnoki 
feladatokat  látnak  el,  mint  munkáltató  ezért  a  gondnoki  feladatért,  nagyon  tisztességesen 
megfizetjük őket. Püspökladányban ilyen probléma nem fordulhat elő. Szomorú a hallottakkal 
kapcsolatban. Orvosolni fogják a problémát.
A sírhely kiosztása a gondnok feladata, meg is van a végzettsége.  Püspökladányban ezt át 
fogják gondolni. Meg van arra a kapacitásuk, hogy a dokumentálást rendbe tegyék, tudják 
vállalni. A sírhelyek értékesítését át fogja nézni. Annyi segítséget szeretne kérni a Képviselő- 
testülettől, mint üzemeltető kapjunk védelmet, hogy külső szolgáltató nem fog megjelenni. Ő 
tisztességesen végzi munkáját, dolgozói be vannak jelentve. Építő jellegű kritikaként értékeli 
a felvetett problémákat.
Kiss Gyuláné képviselő
A sírhelyek  kiosztása  a  falu  lakosainak  is  igénye.  Legyen  áttekinthető,  hogy hol  vannak 
sírhelyek. Ahol van egy sorrend, ott nincs választási lehetőség és az egyértelmű dolog. Ezt az 
esetlegességet  ki  kell  iktatni.  A  kék  hulladékgyűjtők  irritálóak  számára  nem  lehetne  e 
kicserélni. Nem lehetne megoldani azt, hogy szelektíven gyűjtsék a szemetet? 
Varga Lajos
Folyamatosan  kérdezi  a  Csillag  házaspárt,  hogy minden  rendben van-e.  Nekik csak  ilyen 
hulladékgyűjtőink  vannak.  A  szelektív  gyűjtés  ellenőrizhetetlen,  azonnal  teledobálják 
szeméttel.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
3  rövid  gondolata  támadt.  Az  első  a  külső  szolgáltatásokra  vonatkozó,  de  erre  teljes 
mértékben választ kapott. A másik a sírhelyek kiosztása. Ehhez annyit fűzne hozzá, hogy volt 
konfliktusa a Csillag házaspárral, viszont elővett egy kockás füzetet melyből meg lehet nézni 
mely sírhelyek vásárolhatók meg és melyek a megváltott  sírhelyek. A harmadik gondolata 
nem ide kapcsolódik, de egy egyszerű kapocs van közöttük a Balatongyöröki faház kapcsán. 
Köszöni a támogatását, a korrekt segítőkészségét.
Papp László Csaba képviselő



Mi is építő jellegűnek szántuk a kritikákat. A Csillag házaspárral kapcsolatban, a Képviselő- 
testületnek azért is volt erre igény, mert helyben vannak. Mi nem is tudunk és nem is akarunk 
munkáltatói  jogot  gyakorolni,  beleszólni  a  velük  szemben  állított  követelésekre.  Ez  a 
munkáltató feladata. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Erősebb kontroll alá kellene vonni a Csillag házaspárt.  A XXI. században már modernebb 
technikák vannak, mint egy kockás füzet. Van erre program, külön nyilvántartási rendszer.
Számukra is kiszámíthatóságot biztosít. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Emberi gyarlóság is van benne. Sok miden beleférhet egy átláthatatlan helyzetbe. 
Varga Lajos
A gondnoknak mindig képben kell lenni.
Tájékoztatásként  elmondja,  ha már felmerült,  hogy jövő hét végén bezárják a tábort.  Téli 
időszakban őriztetni szokták. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi, van-e kérdése véleménye a testület tagjainak a napirendhez kapcsolódóan. Mivel 
több  hozzászólás  nem  hangzik  el,  felteszi  a  kérdést,  hogy  elfogadja-e  a  testület  a 
városüzemeltetőnek  a  2012.  évre  vonatkozó  beszámolóját  az  előterjesztésben  foglaltak 
szerint.  A  testület  7  igen  szavazattal,  nem  és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

203/2012(X.18.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  hogy  a 
Püspökladányi Városüzemeltető és Vízszolgáltató Kft., bárándi 
köztemető  üzemeltetéséről  szóló  éves  beszámolóját  elfogadja. 
További munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

6. napirendi pont
A  helyi  termelői  piac  létrehozásával  és  működtetésével  kapcsolatos  rendeletalkotási 
javaslat.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy az 5. napirendi pontot képviselői indítványra fogja tárgyalni a testület. Átadja 
a szót jegyző úrnak. Felkéri Erdős Zsolt képviselőt ismertesse majd elképzelésit. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Erdős Zsolt  Képviselő Úr kereste  meg Polgármester  Urat  azzal,  hogy helyi  termelői  piac 
működtetésére kerüljön sor Bárándon. Erre lehetőséget ad az új kereskedelmi törvény mely 
kifejezetten  azért  adja  a  felhatalmazást  a  Képviselő-  testületnek  a  helyi  termelői  piac 
beindítására, hogy az őstermelők számára értékesítési lehetőséget biztosítson a településen. 
Jelenleg Báránd Község rendelkezik piac fenntartással, ilyen szempontból nem szükséges a 
helyi termelői piaccal kapcsolatos szabályozás kialakítása, mivel maga a piac, amit a település 
működtet, magában foglalja ezt. 
Erdős Zsolt képviselő
Nem  volt  elég  körültekintő,  mert  nem látta  ezt  a  meglévő  rendeletet.  Ami  motiválta  az 
előterjesztés benyújtásában, tenni kellene egy próbát arra, hogy lehetne-e külön üzemeltetni 
egy termelői piacot, hátha kedvet kapnának az emberek a termeléshez és beindulna. 
El kell dönteni, lenne-e rá igény?



Papp László Csaba képviselő
Meg van most is ennek a lehetősége. A lakosságot kellene ösztönözni. A termelők ezt nem 
használják ki. Nem sok olyan bárándi kistermelőt lát, aki ezt igénybe venné. Nem jönnek fel, 
pedig a hét bármely napján megtehetné. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A fenntartó dönthet arról, hogy kizárólagosságot ad a bárándi termelőknek bizonyos napokra. 
A fenntartó  az  Önkormányzat,  lehet  egy határozati  javaslat.  Igényfelmérés  után  bizonyos 
kizárólagosságot adni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A rendelet kiegészítésre kerülhet. Nincs akadálya.  
Erdős Zsolt képviselő
Először egy igényfelmérést kellene csinálni pl. a bárándi újságban. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha biztosítjuk számukra, akkor a működési engedélyt ki kell váltani.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tudatni kell a lakossággal, hogy van ilyen lehetőség. A piaccsarnokot nem javasolja. 
Kiss Gyuláné képviselő
Örül a gondolatnak és támogatja. A nyugati társadalmakban ez már elterjedt. Jelenleg most 
még  a  csirája  van.  Egy  térre  lenne  szükség,  ahol  szilárd  burkolatú  felület  van, 
akadálymentesen  lehet  közlekedni,  árusító  pultok  tetővel.  Nagy  igény  lenne  rá,  hogy 
kulturáltabb körülmények között legyen piac, ez egy közösségi hely is egyben. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A helyi termelői piacot azoknak a községeknek találták ki ahol piac nem működik.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nagyon nehéz volt visszahozni a piacot. Valamikor kedden és vasárnap volt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Legyen először egy igényfelmérés, majd újra napirendre fogja tűzni a Képviselő- testület.
Felteszi  a  kérdést,  hogy ki  az,  aki  ezzel  egyetért?  A testület  7  igen  szavazattal,  nem és 
tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

211/2012(X.18.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd  Község  Képviselő-testülete  úgy dönt,  hogy a  helyi 
termelői  piac  működtetési  feltételeinek  kidolgozására 
vonatkozó rendelet-tervezet megalkotására történő felkérésére 
irányuló javaslatot elveti.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Különfélék

A./ Csillagvirág 2001 Alapítvány és a Nyitnikék Citera együttes kérelme. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönti a meghívott és megjelent vendégeket. Előterjeszti az alapítvány kérelmét. 
A  Vörösmarty  út  26  szám  alatti  ingatlan  további  igénybevételére  és  használatára  a 
rezsiköltségek  fizetése  mellett  irányulna.  Leírták  milyen  eszközökkel  milyen  formában 
működik  ez  az  egyesület.  Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet  van-e  ezzel  kapcsolatban, 



szóban kiegészíteni valójuk. Jelen pillanatban úgy volt a megállapodás tudomása szerint, hogy 
a próbákhoz a piaccsarnokot vették igénybe.
Takácsné Hevesi Erzsébet
Lakásról lakásra járnak a gyerekek. Nem alkalmas a csarnok, nagy a terem az akusztika nem 
jó. Télen a fűtés zörög, nem hallják a gyerekek a zenét. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  a  képviselőket,  ezzel  kapcsolatosan  milyen  álláspontra,  véleményre 
helyezkednek?
Kiss Gyuláné képviselő
Tavaly  döntöttek  ebben,  akkor  csak  a  férfi  klub  vállalta  a  költségeket.  Ha  most  ezt  az 
alapítvány bevállalja, akkor semmi akadálya. Itt a legnagyobb rezsiköltség a fűtés. Ilyen szép 
és hasznos tevékenységet folytató egyesületet támogatni kell. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Technikailag megoldható, hogy külön kerüljön kiszámlázásra illetve kifizetésre.
Takácsné Hevesi Erzsébet
Villany tekintetében megegyeznek a férfi klubbal. 
Papp László Csaba
Ha  rendeltetésszerűen  fogják  használni,  nem  lakásszerűen,  akkor  megoldható.  Részéről 
támogatható. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ki  most  a  vezetője  a  hagyományőrző  egyesületnek?  Körülbelül  milyen  költséggel  lehet 
számolni, támogatja az egyesületet. 
????
Érdekesen hangzik, de úgy döntöttek, hogy nincs vezetője a hagyományőrző műhelynek.
A Nyitnikék Citera együttesnek Timi.  Korábbi alkalommal 2700 Ft költség merült fel.  
Erdős Zsolt képviselő
Előre láthatóan lehet tudni, hogy meddig maradhatnak? 
Dr. Késmárki-Kodak András 
Támogatandónak tartja. A pályázatról még nem kaptak sem elutasító sem megerősítő választ. 
Ha egy pozitív elbírálásban részesül a pályázat, még akkor is van idő ezt átbeszélni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  van-e bárkinek kérdése,  hozzászólása.  Felteszi  a  kérdést,  hogy hozzájárul-e  a 
testület a Csillagvirág 2001 Alapítvány kérelmében foglaltakhoz és rendelkezésükre bocsájtja-
e a Vörösmarty 26. szám alatt található ingatlant a rezsiköltségek átvállalásának feltételével. 
Ki az, aki támogatja? 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

204/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csillagvirág 
2001 Alapítvány által benyújtott Báránd, Vörösmarty út 25. szám 
alatti  ingatlan  hagyomány-műhelyként  használt  termét  a 
rezsiköltségek  vállalása  mellett  az  alapítvány  rendelkezésére 
bocsájtja.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: azonnal



B./ Múltunk háza jövőjével kapcsolatos elképzelések

Dr. Kovács Miklós polgármester 
Köszönti a meghívott vendégeket. A kérdés, a későbbiekben milyen tervek és elképzelések 
merülhetnek  fel  a  Múltunk  Házával  kapcsolatosan.  Milyen  egységes  állásfoglalás 
szükségeltetik ehhez a Képviselő testület részéről és mi az, amit a meghívott vendégek ezzel 
kapcsolatosan  tenni  tudnak.  Van-e  ehhez  kapcsolódóan  szóban  kiegészítés  a  meghívott 
vendégek részéről? 
Koroknai Béla 
Köszönti polgármester urat, jegyző urat és a Képviselő- testületet. Bemutatja Bihari-Horváth 
László  szakszolgálati-vezető  muzeológust,  aki  a  Múzeumi  Oktatási  és  Képzési  Központ 
Hajdú-Bihar megyei koordinátora és egyben a Tájházszövetség kelet-magyarországi elnöke. 
Nagy örömére szolgált,  hogy annak idején megtalálta őt,  nagyon sokat segített.  Fontosnak 
tartja, hogy hosszú távon működjön a Múltunk Háza. Elmondja, hogy rengeteg terve van. Sok 
társadalmi munka van, köszönik az Önkormányzat segítségét. Ahogy ez eddig ment, tovább 
nem érdemes vinni szerinte létre kell hozni jogilag is a múzeumot. Az írógép múzeumot sem 
lehet addig reklámozni. Anyagi okok miatt ez sokkal kisebb lendületet hoz, mintha valahova 
tartoznánk.  A pályázatban  egy  turisztikai  iroda  és  egy  múzeum volt  kiírva.  Szeretné,  ha 
továbbra is ezen az úton menne tovább, ne sajnáljuk rá a pénzt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester 
Arról  kellene  állást  foglalni,  hogy milyen  intézményi  keretek  között  működjön tovább.  A 
Képviselő-  testület  is  látta,  hogy  jelen  pillanatban  ez  a  Múltunk  Háza  egy 
mostohagyermekként  működik  az  Önkormányzaton  belül.  A  fenntartási  kötelezettség  az 
Önkormányzat felelőssége illetve feladata az elkövetkező 5 évben. Bérleti díjat is fizetünk. 
Intézményi formában nem működik. Az mindenképp említésre méltó hogy, Koroknai Béla ezt 
felkarolta és ilyen szép eredményeket érhettek el kevés pénz befektetésével is. Rövid idő alatt 
intézményi  formába  kell  foglalni,  hogy  működőképes  legyen.  A  múzeum  létesítésével 
kapcsolatosan  megkérdezi  milyen  formában  üzemeltethetőek  és  milyen  anyagi,  források 
vehetők igénybe. Milyen üzemeltetéssel járó költségek vannak? Ennek minden költségét az 
Önkormányzatnak  kell  viselni.  Röviden  valamilyen  elképzelési  formát  kell  ezzel 
kapcsolatosan  körvonalaznunk.  2013-tól  az  önkormányzatok  ezeket  a  feladatokat 
visszakapják,  mind  működtetésben  mind  feladatellátásban.  Nem tudja,  hogy erre  források 
rendelkezésre fognak-e állni a 2013-as évben, lesz-e egyáltalán ennek financiális vonzata. 
Bihari-Horváth László
Úgy gondolja, hogy alapvetően 3 dimenziót el kell különíteni. Van egy elvi dimenzió, ami 
arról  szól,  mi  a  célja  egy  múzeumnak,  mi  azaz  ideológia,  amit  képvisel  egy  intézmény. 
Nagyon  fontos  cél,  hogy a  jövő  nemzedékeivel  megismertesse  a  múltat.  A  helyhez  való 
kötődés erősödjön. A másik dimenzió egy intézmény szervezéséről szól. A múzeumi törvény 
az elmúlt héten került módosításra. Muzeális kiállítóhelyek és muzeális gyűjtőhelyek alkotják 
a  múzeumi  intézmények  nagyobb  csoportját.  A  muzeális  kiállítóhelyek  a  legkisebbek,  a 
muzeális  intézmények  gyűjtő  fogalmához  tartozik  ezáltal  jogosult  arra,  hogy  állami 
támogatásokban  részesülhessen.  Van  egy  jelentős  forrás  csoport,  amely  kifejezetten  a 
működési  engedéllyel  rendelkező  muzeális  intézmények  vehetnek  igénybe.  A  múzeumi 
intézmények nagy változásokon mentek át a közelmúltban. Reális esély van arra, hogy azok 
az  intézmények,  amelyek  működési  engedéllyel  rendelkeznek  és  egy  megfelelő  szakmai 
kontroll alatt állnak számíthatnak állami támogatásra. A harmadik a gazdasági dimenzió, a 
pénzügyekről  szól.  2012-ben  egy  nagy  bővítést  terveznek.  Azt  fogalmazta  meg  levélben 
kérésként, hogy az Önkormányzat is csatlakozzon ehhez a szakszolgálathoz, kezdődjön el egy 
többirányú  több  célú  tárgyalás,  fejtse  ki  nyilatkozati  szándékát  a  Képviselő-  testület  arra 
vonatkozóan, hogy a működési engedély megszerzését támogatja. 



Dr. Kovács Miklós polgármester 
Milyen esetleges költségei lehetnek a működési engedély kiadásának illetve milyen járulékos 
költségei vannak és milyen plusz költségei a fenntartási hozzájáruláson kívül?
Bihari-Horváth László
Járulékos költségekkel nem kell számolni. 300 000 Ft a 2013. évi hozzájárulási költség. A 
működési  engedély  kiadásának  van  egy nagyon  fontos  feltétele  a  szakszerű  nyilvántartás 
elkészítése.  Leltárkönyv igénylése a minisztériumtól 12 500 Ft. A működtetés összetettebb 
dolog. A szakszolgálatuk egy nagyon rugalmas intézmény, minden évben újra tárgyalja. Sok 
pályázatot  nyújtanak  be  eddig  15  nyert.  Minden  évben  újítják  ezeket  a  társulási 
megállapodásokat. Számtalan pályázatot adott be, eddig 15 nyert.  Hosszú távú stratégiában 
gondolkoznak.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ezekhez a pénzekhez, ha belépünk ebbe a társulásba csak abban az esetben lehet hozzájutni, 
ha önálló intézményként működik esetleg valamilyen helyben jelenlévő intézmény részeként 
is működhet.
Bihari-Horváth László
Működési engedély és szaktudás szükséges. A szakszolgálat tudná a szakmai tartalmat adni
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ki lenne a muzeológus?
Bihari-Horváth László
Az  intézményfenntartó  társulást  a  fenntartók  működtetik  a  hozzájárulásokkal,  melyből  őt 
foglalkoztatják muzeológusként.  A muzeális  intézmények működtetésének van egy nagyon 
fontos kritériuma, mégpedig rendelkezni kell egy múzeumi szakmai szakemberrel, akit nem 
szükséges teljes állásban foglalkoztatni. – hiszen kis települések erre képtelenek lennének.
Véleménye szerint a bárándi intézménynél Koroknai Béla az, aki óriási jelentőséggel bír az ő 
köré  felépülő,  meglehetősen  jelentős  tömeget  képviselő  civilek,  akik  megtöltik  élettel, 
programokkal ezt az intézményt. Ilyen kis településen feltétlen együttműködésre van szükség 
a civilek az önkormányzat és a szakszolgálat között.
Koroknai Béla
A korábbiakban már aláírásra került egy megállapodás a volt jegyző, jelenlegi polgármester 
úrral. Ha létrejön a megállapodás az önkormányzat és a szakszolgálat között, ő továbbra is 
tudja vállalni az ezzel kapcsolatos feladatokat.
Kiss Gyuláné   képviselő  
Azt gondolja, hogy ahová eljutott ez a Múltunk háza, ez egy nagyszerű dolog. Nem szabad 
kérdésként felmerülnie a továbbfolytatás. Bár szkeptikus az intézményfenntartó társulásokkal 
kapcsolatosan, de jelen esetben az önkormányzat egyedül nem képes ilyen feladatot ellátni. A 
felvázolt  társulási  forma kecsegtetőnek tűnik,  különösen így,  hogy mindig  egy évre kerül 
megkötésre a megállapodás.
Az  eddigi  munkához  csak  gratulálni  tud,  nagy  melegséggel  tölti  el  a  létezése,  feltétlen 
szükségesnek tartja ennek működését múzeumként is hivatalossá tenni. A falu büszkeségének 
tartja, épp ezért feltétlen meg kell állapodni.
Dr. Késmárki-Kodak András
A  múzeum  alapításáról  már  megismerte  az  ide  vonatkozó  törvényi  előírásokat,  viszont 
szeretne tudni a fenntartási  előírásokról,  költségekről is.  (nyitva tartás,  milyen végzettségű 
alkalmazott kell, takarítás, dolgozó költség, fűtési, hozzájárulási ktg.) Hogyan oszlanak meg a 
költségek az önkormányzat és a szakszolgálat között?
Bihari-Horváth László
A 300 ezer forintos hozzájárulásból biztosított a személyi feltétel, melyet az ide vonatkozó 
törvényi  előírás a részfoglalkoztatott szakemberre előír.  A nyitva tartást illetően; egy ilyen 
kiállító  helyet,  mint  a bárándi,  heti  12 órában (3x4 órás nyitva tartással)  kell  a látogatók 



rendelkezésére bocsájtani. Jelenleg jóval több időt van nyitva az intézmény, mint amit elvár a 
jogszabály. Az önkormányzatnak a jogszabályban megfogalmazott személyi feltételeken kívül 
mást már nem kell teljesítenie ahhoz, hogy megkapja a működési engedélyt.
Dr. Kovács M  iklós polgármester  
Meghívásra került a Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, aki feladatul kapta 
más  aspektusból  történő megvizsgálását  e  témakörnek.  Felkéri  Nyékiné  Katona Hedviget, 
mondja  el,  mi  van  akkor,  ha  nem  önálló  intézmény  létrehozására  kerül  a  sor,  hanem 
beintegrálásra.
Nyékiné Katona Hedvig
Jelen pillanatban csak akkor tudna pályázni a Múltunk Házára, ha beintegrálódna hozzá, a 
közművelődési intézménybe. Most esetleg csak az önkormányzat nyújthatna be pályázatot – 
mint  nem  önálló  gazdálkodási  egységre.   Minisztériumi  állásfoglalást  kért 
intézményalapításról,  illetve  beintegrálásról.  Amennyiben  közérdekű  muzeális  kiállítóhely 
létrehozásáról  dönt  a  testület,  abban  az  esetben  közművelődési  szakember  is  elláthatja  e 
feladatot, illetve muzeológus. A múzeumi rész beintegrálható a közművelődési intézménybe. 
Ennek megtörténte után lehetne csak pályázni a múzeumra, annak működtetésére, kivéve a 
rezsijére. A TÁMOP-os, TIOP-os pályázatokba be lehetne vonni a Múltunk Házát is épp úgy,  
mint ahogyan azt tesszük az oktatási intézményekkel (megállapodások kötésével).
Dr. Kovács Miklós polgármester
Alternatívaként  felmerülhet  az  is  adott  esetben,  hogy  nem  önálló  intézményként,  hanem 
integrált  intézményként  a  meglévő  közművelődési  intézmény  tagjaként  működjön  tovább. 
( Ez nem jelentene új költségvetési szerv létrehozását.) 
Bihari-Horváth László
Van-e értelme a beintegrálódásnak? Véleménye szerint nem újabb lehetőséget szerez, hanem 
a meglévőt osztja tovább, több fele.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Költségtakarékosság szempontjából indokoltnak tartja. (pl.1 fő közfoglalkoztatott)
Bihari-Horváth László
Mi a cél? Legyen új is a faluban, ami tovább növelné Báránd presztízsét. (esetleges kiállítások 
kölcsönkérése  a  Nemzeti  Múzeumból,  melyhez  szükséges  szakmai  hozzáállás,  intézményi 
presztízs)
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy technikai háttér (pl. riasztórendszer felszerelése) biztosítása plusz költségeket jelentene.
Bihari-Horváth László
A kulturális intézmények partnersége nagyon fontos dolog, de sok esetben nem biztos, hogy 
mindig  elegendő  a  szakmai  tudás  a  muzeális  kérdésekben.  (pl.  egy-egy  kiállítási  tárgy 
másolatának a megrendelése, melynek őrzése már nem jár nagy anyagi teherrel.)
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kontroll-rendszer kiépítése válik szükségessé.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Az a véleménye, hogy be kell lépnünk ebbe a társulásba.
Ezt a „házat” Koroknai Béla teremtette meg. Ő az, aki utána járt, ő az, aki szakmai tudását, 
kapcsolatait, stb. hozzáadta. A végsőkig támogatni fogja azt, hogy ne vegyük el tőle!
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Tudomása szerint 2013-tól feladatfinanszírozású lesz a település. Vajon fogunk-e kapni erre a 
kiállító helyre, mert szerinte az átcsoportosítási lehetőség megszűnik.
Szimpatikus számára a megállapodás azon része, miszerint évente felülvizsgálható a szándék 
a társuláshoz tartozásról. Javasolja elfogadását, próbáljuk meg!
Erdős Zsolt képviselő



Nem minden esetben a költséghatékonyságnak kell lennie az elsődleges szempontnak. Amit 
ez a falumúzeum teremtene, pénzben nem lehet kifejezni. Nagyra értékeli és nagyra becsüli az 
eddigi munkát, csak támogatni tudja.
Kiss Gyuláné képviselő
Ebben a kérdésben a szakmát felé kell helyezni az anyagi vonzatnak. Ha feladatalapú lesz a 
finanszírozás, már ebben az évben kaphatunk rá támogatást.
Nem  látja  annyira  biztosítottnak  a  közművelődési  intézménybe  integráltan  ennek  az 
intézménynek a további létét. Ha egy ilyen intézmény szakavatott kezekbe kerül, ahol tényleg 
szakértők tudják a  munkát elvégezni. Ha van egy olyan ember, aki ennyire elhivatottan lát el 
egy feladatot, azt nem szabad kettétörni, különösen, ha azt ellenszolgáltatás nélkül végzi. Ez 
csak köszönetet érdemlő dolog.
Nyékiné Katona Hedvig
Nem szeretné, ha bárki félre értette volna. Senki nem szeretné elvenni ezt az intézményt. Ő 
csak egy másik alternatívát fogalmazott meg.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Eltöpreng a névválasztáson. Vajon indokolt-e, hogy a múzeum a Balassa Iván nevet kapja.
A  jövőt  illetően,  szeretné  felajánlani  a  képviselői  tiszteletdíját  a  300  ezer  forintos  tagdíj 
kiegyenlítéséhez. Véleménye szerint ez így kerül a legjobb helyre.
Koroknai Béla
Kicsit elérzékenyülve szögezi le, hogy már az is jó dolog, hogy nem plébániaként,  hanem 
múltunk  házaként  emlegetjük.  A  kultúra  nem  minden  esetben  lehet  pénz  kérdése.  Nagy 
hibának ítéli meg a bárándi lakosság részéről – beleértve magát is-, hogy ezt már nem 20-30 
évvel  ezelőtt  teremtették  meg.  Sőt  hagytuk  lebontani  az  utolsó  szabadkéményes  házat,  a 
kovácsműhelyt,  a  csendőr  laktanyát.  Feltétlen  szükséges,  hogy a  még  megmaradt  2  %-ot 
megmentsük.
Emlékezteti a jelenlévőket a 25 évvel ezelőtt településünkről készült filmre. Úgy véli, hogy 
igény van egy új film elkészítésére.
Papp László Csaba képveslő
Csatlakozni tud az előtte szólókhoz. Szinte mozgalommá vált a Múltunk háza. Kihasználva az 
internet  előnyeit,  télvíz  idején,  virtuális  összejöveteleken  élményszámban  szórakoztunk  a 
feltett  fényképek  nézegetésével.  Majd párosulva  a  sok-sok fizikai  munkával,  beteljesült  a 
Kenyérfesztivállal.  Feltétlen folytatni  kell  tovább. Már az előző vezetéssel  is – a pályázat 
kapcsán – úgy foglaltak állást, hogy Koroknai Béla vegye kézbe, őt bíztuk meg ezzel.
A felmerülő  költség  tekintetében  biztos  benne,  hogy sokan  megmozdulnának  adományok 
útján támogatnák ezt a szerveződést.
Kulturális és erkölcsi oldalát tekintve, nem kérdés. Aggodalmat csak a költségvetési oldala 
okoz. Tanulópénznek jó ez az 1 év.
Bihari-Horváth László
Örömteli számára, amikor egy ilyen vészterhes időszakban is egy képviselő-testülettől ilyen 
szintű támogatást kap a szakember. Szeretné megerősíteni őket abban, hogy ez a hozzáállás 
nagyon fontos kiállás a falu kulturális élete mellett. Erre emlékezni fognak majd az utódok. 
Reméli,  sikerülni  fog  letenni  a  falumúzeum  alapjait,  s  majd  büszkeséggel  fogja  eltölteni 
Önöket és a faluközösségét, s méltó lesz arra, hogy öregbítse Báránd hírnevét.

A falumúzeum elnevezésére vonatkozóan Koroknai Béla elmondja, hogy a Balassa M Ivánnal 
történt  beszélgetés  kapcsán konkrétan  részéről  nem történt  meg a családtól  való engedély 
kérése.  Bihari  Horváth  László  javaslatára  a  bejárati  folyosó  részt  Balassa  Iván  emlékére 
nevezzék  el,  hiszen  ez  bárhol  szakmai  berkekben  óriási  húzóerőt  jelent  (akár  pályázatok 
benyújtására gondolván).



Papp László Csaba képviselő
Ha a Balassa névnél marad a testület, akkor mindenféleképpen a család hozzájárulását kell 
kérnünk. Ha Iván bácsi munkásságára gondolunk, a falumúzeum illik legjobban a nevéhez, a 
munkásságához.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arról  kellene  szavazni,  hogy  csatlakozik-e  az  önkormányzat  a  szakszolgálathoz,  illetve 
egyúttal  megindítja  a  működési  engedély  megkérése  iránti  eljárást.  Az  elhatározástól 
számított 15 napon belül a működési engedély iránti kérelmet az illetékes Minisztériumhoz 
benyújtja. A társulási hozzájárulás összegét 2013-ban a költségvetés tervezésekor elkülöníti 
erre a szakfeladatra, intézményre.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

205/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Község Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy határoz, 
hogy a Falumúzeum működésének hivatalossá tétele  érdekében 
csatlakozik  az  Észak-bihari  Muzeológiai  Szakszolgálati 
Társuláshoz.
A működési  engedély iránti  kérelem a lehető legrövidebb időn 
belül benyújtásra kerül az Emberi Erőforrások Minisztériumához. 
(1997. évi CXL törvény 39.§)
Kötelezettséget  vállal  arra,  hogy  a  2013.  évi  költségvetés 
tervezésekor  300.000.-  Ft-ot,  azaz  Háromszázezer  forintot 
fenntartási hozzájárulás címén elkülönít ezen szakfeladatra.
Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: 2013. január 31.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Valamilyen intézményi vezető kinevezését tartja szükségesnek. Az intézmény működését és a 
kontrolállását (felügyeletét) tekintve. Vagy térjünk vissza e kérdésre, ha már intézményként 
fog működni?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Hogy valakihez tartozzon, ő szívesen vállalná a felügyeletét.
Bihari-Horváth László
Mivel ez egy társulás, van egy gesztor, vagy egy működési mechanizmus, vagy egy alapító 
okirat, vagy egy társulási együttműködés. A gesztorral fel kell venni a kapcsolatot.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Vannak költségek, melyeket nekünk kell ledokumentálni, nem tudunk átruházni a pályázat 
miatt. Ezért nekünk – a szakszolgálaton túlmenően –kell egy kontrol.
Nyékiné Katona Hedvig
Tájékoztatásul  elmondja,  hogy  minden  év  októberében  Balassa  Iván  bácsi  születésére  és 
halálára emlékezünk valamilyen emlékműsorral.  Ötévente néprajzi konferenciát  rendezünk, 
ahol a még élő pályatársak és a Kárpát-medence néprajztudósai szoktak összejönni. Mindig 
más témakörben, természetesen a lakosság bevonásával történik Az első konferencia 5 évvel 
ezelőtt lett megtartva, amikor Báránd története és néprajza c. könyv készítését elevenítették 
fel  a  pályatársak.  Ez  év  november  10-én  „Múlt  és  jövő” címmel  lesz  megrendezve  ez  a 



konferencia. Ennek keretében kerül megnyitásra a Múltunk Házában az a kiállítótér, ami Iván 
bácsinak állítana emléket, melyre ezúton is mindenkit szeretettel meghív.

C./ OMS-SW

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy a szennyvíztelep vonatkozásában megkötésre került a szerződés az OMS és 
SWIETELSKY konzorciummal, akik jelen pillanatban ezzel a megállapodás tervezettel 
garanciát szeretnének kapni az Önkormányzat részéről, hogy a beruházáshoz szükséges önerő 
vonatkozásában egy együttműködést, lássák a szándékot, hogy a befizetések rendszeresen 
teljesülnek.  
Aggályát fejezi ki a 4-es ponttal kapcsolatban. Ez azt jelenti, ha a bank felmondja a 
szerződést, akkor a kivitelező, az óvadékát (ami az önerőnek az arányos része, amit be kellett 
volna, hogy fizessenek a lakosok) elveszíti. A bank ezt az óvadékot elveszíti és ebben az 
esetben lép be az önkormányzat, akinek ki kell fizetni és biztosítani kell. 
Felteszi a kérdést, a testület elfogadja-e a 4-es pont módosítását?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

206/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  OSM 
Környezetvédelmi  Kft.  (2890  Tata,  Bacsó  Béla  út  37.)  és  a 
SWIETELSKY Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi János 
u.  4-20.,B.ép.,V.em.)  által  előterjesztett  Kaba-Tetétlen-  Báránd 
Közös Szennyvízelvezetési  és Tisztító Rendszer Önkormányzati 
Társulás  (4183  Kaba,  Szabadság  tér  1.)  által  megvalósítandó 
szennyvízberuházáshoz  kapcsolódó,  a  határozat  1.  számú 
mellékletében szereplő megállapodást jelen formában támogatni 
nem tudja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodás 4. pontjában 
szereplő feltételrendszer átdolgozása ügyében eljárjon.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

D./ Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatja a testületet, ebben arról van szó, hogy a 2013-as évben az Önkormányzat 
szeretne-e az ösztöndíj pályázathoz csatlakozni. 2012. évre vonatkozóan úgy határozott a 
testület, hogy meghatározott egy keretösszeget, és biztosította egyenlő arányban minden 
igénylő számára a hozzájárulást. 2012-ben 21 hallgató részesült támogatásban. Október 26.-ig 
várja el a támogatást kezelő szervezet, hogy tud-e az Önkormányzat a 2013-as évben ehhez 
csatlakozni és forrást biztosítani erre. 
Javasolja hasonló képen járjanak el, mint a tavalyi évben, azonos támogatási intenzitással 
részesüljenek a támogatásban. Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt 
szavazást rendelt el melynek eredményeként a testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás 
nélkül meghozta a következő határozatot:



207/2012(X.18.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  csatlakozni kíván a 
szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat  kezdő fiatalok  támogatására  létrehozott  Bursa  Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához és 
felhatalmazza a polgármestert a 1. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.

1. melléklet

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázathoz  önkormányzati 
forrásként  399.000.  Ft-ot,  azaz  Háromszázkilencven-kilencezer  forintot 
biztosít a 2013. évi költségvetésében.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

E./ Mozgáskorlátozottak kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  a  Mozgáskorlátozottak  Bárándi  Csoportja  támogatást  szeretne  kérni.  A 
sárréten működő valamennyi mozgáskorlátozott csoport november 17.-én 17:00 órai kezdettel 
évi végi záró rendezvényt tart Biharnagybajomban. Ezen az ünnepségen a bárándi csoport is 
szeretne részt venni 30 fővel, melynek szállítási költségei 10 000 Ft-ba kerülnek. Ehhez kérik 
az Önkormányzat anyagi támogatását. 
Felteszi  a  kérdést,  hogy  az  Önkormányzat  jelenlegi  helyzetére  tekintettel  ki  az,  aki  nem 
támogatja-e a mozgáskorlátozottak csoportját?
A testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:
       

208/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Mozgáskorlátozottak  Bárándi  Csoportja  által  574/2012/B11 
számon  iktatott  támogatás  iránti  kérelmét  –  tekintettel  az 
önkormányzat  jelenlegi  helyzetére  –  támogatásban  részesíteni 
nem tudja, ezért kérelmének helyet nem ad.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

F./ Tűzifa támogatás

Dr. Kovács Miklós polgármester
A Belügyminisztérium az 5000 fő alatti önkormányzatoknak szociális tűzifa beszerzéséhez 
támogatást fog nyújtani. Október 26.-ig kell kitölteni az igénylő lapot. Az önkormányzat 
legfeljebb a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek száma alapján 
maximum 2 m3/ fő tűzifát igényelhetne. Ehhez kapcsolódóan az önkormányzatnak a 
bekerülési árból az előző évi programhoz hasonlóan, illetve a szállításból adódó költségeket 
kellene, hogy viselje. Kiköti a minisztérium, hogy ellenszolgáltatást az önkormányzat nem 
kérhet. A támogatás nagyságrendje a költségvetési források függvényében változhat. A tavaly 
évben ez úgy működött, hogy a támogatás 2000 Ft/ m3 költséget jelentett az önkormányzatok 



részéről, plusz ehhez az állam 12 000 Ft + ÁFA támogatást adott. Körülbelül 500 000 Ft-ból 
100 családot tudnánk támogatni. Érdemes lenne megfontolni. Arról kell dönteni támogatjuk-e 
ezt a dolgot, amennyiben igen milyen forrást tudunk biztosítani. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Javasolja, egy meghatározott összeg elkülönítését, mert lesznek kérelmek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van erre külön rendelet.
Felteszi a kérdést, támogatja-e a testület 500 000 Ft elkülönítését?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

209/2012 (X.18.) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy csatlakozni kíván a Belügyminisztérium által folytatott 
szociális célú tűzifa programhoz.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
programban történő részvételhez önerőként  508.000. Ft-ot, azaz 
Ötszáz-nyolcezer forintot biztosít.

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

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

G./ Dr. Késmárki-Kodak András kérelme

Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Elmondja, hogy bővítené a cégét és beindítják a foglalkozás-egészségügyi tevékenységet. 
Felhívta figyelmüket az ÁNTSZ, hogy Képviselő- testületi határozat kell ahhoz, hogy a 
rendelőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok céljára is használhassák. Ehhez kéri a testület 
hozzájárulását. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

210/2012.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Dr. 
Késmárki-Kodak  András  háziorvos  szóban  előterjesztett 
kérelméhez,  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  háziorvosi 
rendelőben  (Báránd,  Vörösmarty  u.26.  szám  Hrsz:  29.  ) 
foglalkozás-egészségügyi tevékenység végzéséhez hozzá-járul.

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

Ulveczki Lajosné
alpolgármester

 


