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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2012.10.04-i rendkívüli üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő) 
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen van továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Balogh Sándor (elnök úr)
Dr. Ács Ferenc (ügyvéd úr)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti  a  megjelenteket  és  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-  testület  5  fővel  határozatképes. 
Tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  rendkívüli  ülés  összehívásának  okáról  az  ÁFÉSZ  által  kötendő 
megállapodás akadályba ütközéséről. 
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg az ülés 
napirendjét:

195/2012(X.04) számú Képviselő- testületi atározat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
N a p i r e n d:
1. ÁFÉSZ megállapodás megkötése
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A  szokásrend  szerint  Kiss  Gyulánét 
javasolj jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el, 
melynek eredményeként a testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő 
határozatot:

196/2012(X.04) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő – testülete Kiss 
Gyuláné  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges 
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő



Dr. Kovács Miklós polgármester
Vázolja a kialakult  helyzetet,  mely szerint a bárándi dolgozók vonatkozásában az elnök úr nem 
tervez kifizetéseket az átutalandó összegből. Kéri az ügyvéd urat ismertesse objektívan a helyzetet.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Egy  gondolatot  fűz  hozzá,  ha  felszámolás  alá  kerül  az  ÁFÉSZ,  a  munkabér  követelések  „A” 
kategóriásak,  tehát  legelső  helyen  szerepelnek  a  kifizetések  során.  A  felszámoló  dolga  hogy 
összegyűjtse az Áfész vagyonát és kifizeti a követeléseket abból. Ha nem lenne semmilyen vagyona 
az Áfésznek,  akkor  a  bérgarancia  alapból  meg lehet  igényelni  a  ki  nem fizetett  munkabéreket. 
Ennek minden évben más és más a felső plafonja. Ez tulajdonképpen egy állami támogatás,  ha 
nincs vagyon a dolgozó, akkor is hozzájusson a béréhez. Ha nem több mint bruttó 1 000 000 Ft 
ezeknek a Bárándi dolgozóknak a követelése személyenként, akkor hozzájutnak a pénzükhöz, csak 
nem most, hanem majd a felszámolási eljárás után. Az ingatlanon vannak faházak, amelyek mobilak 
és elmozdíthatóak, ezt az ÁFÉSZ elszállíthatja. Két szakvélemény készült az elsőben kérdéses még 
bruttó-e  az  5 000 000  Ft  vagy  nettó,  a  másikban  az  igazságügyi  szakértő  egyértelműen  bruttó 
összegnek nevesítette az ingatlan értékét.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az igazságügyi szakértői véleményben az 5 080 000 Ft bruttó érték, amiről szó volt a múltkor, az 
gyakorlatilag a szociális helyiség illetőleg a lépcsőháznak az értékeit jelenti. A két faház nem került 
bele, annak az értéke nincs benne.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Ebben a kettőben kellene döntést hozni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Aggályát fejezi ki azzal kapcsolatosan, ha ez a 2 000 000 Ft kifizetésre kerül egyéb dolgozók felé 
(akik  megindították  a  felszámolási  eljárást) akkor  követelésük  kielégítése  után  a  felszámolási 
eljárás megszűnik. A Bárándi dolgozóknak mikor lesz kielégítve a bérigénye.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
A Bárándi dolgozók is ugyanezt az utat tudják végigjárni, vagy bírósági út  (munkaügyi bíróság), 
vagy beadhatják ők is a felszámolási kérelmet, adott esetben az Áfésszel szemben. Mondjuk ennek 
a lefolyása, ha nem annyira gyors, egy félévet, háromnegyed évet igénybe vehet a fellebbezést is 
belekalkulálva. A garanciát a bérgarancia alap nyújtja, hogy egyszer hozzájutnak a bérükhöz, csak 
ugye nem tudjuk, hogy mikor.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kíváncsiak vagyunk a másik fél álláspontjára is. 
Balogh Sándor elnök úr
Mikor  elkezdődött  a  válság  miatti  (a  tésztaüzem  esetében  is) felszámolás,  annak  idején  a 
polgármester úrral abban egyeztek meg, hogy megpróbálnak keresni egy befektetőt, aki átveszi a 
dolgozókat vagy kifizeti,  ez az értékhatára ennek az ingatlannak. Azóta semmi nem változott,  a 
helyzet piaci oldalról rosszabb lett, és ilyen módon jutottak el idáig. Két évnek a költségeit vállalta 
az  ÁFÉSZ,  hogy a  dolgozókkal  kapcsolatosan  legyen  megoldás,  ez  sajnos  nem jött  össze.  Az 
Áfésznek is  sajnos a településnek is,  mert  nem mindegy hogy megszűnik egy üzem vagy sem. 
Kimondja, hogy ennek az üzemnek az engedélye megvan a működésre, van-e esetleg belátható időn 
belül olyan vállalkozó, aki tovább vinné a dolgot, mert akkor nem kellene elölről kezdeni, ha nincs, 
akkor nekik 8 napon belül nyilatkozni kell rá, hogy nem működik most már. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Azt gondolja, hogy ilyen közel még nem voltunk a megállapodás aláírásához, ez az egyik része, a 
másik része hogy jogunk nincs rá, hogy ilyet kérjünk vagy követeljünk az Áfésztől. A lehetőségünk 
viszont  megvan,  mert  függővé  tehetjük  a  megállapodás  aláírását.  Ez  is  egy  kétoldalú  dolog, 
korábban is az volt az álláspontja a Képviselő- testületnek, hogy a még esetleg alkalmazásban lévő 
dolgozókat,  akiknek  bármilyen  formában  hátrányuk  származik  a  válság  következményeiből, 
azoknak  mindenféleképpen  szeretnénk,  ha  kompenzálásra  kerülnének  valamilyen  mértékben  az 



elmaradásaik, valamilyen formában kielégítésre kerülnének. A korábbi határozat is arról szólt, hogy 
engedményezés által, adott esetben az Önkormányzat a követelésbe beszámítja az ő elmaradásaikat. 
Jogunk nincs rá csak lehetőségünk, hogy függővé tesszük, ezért is kellett összeülni a testületnek 
most, hogy ezt átbeszéljük. Mi most is tartjuk magunkat ahhoz, hogy szeretnénk, hogy a Bárándi 
két dolgozó is megkapja valamilyen mértékben a követelését, amivel az ÁFÉSZ feléjük tartozik. 
Most van egy tervezet egy elfogadott összeg, ami a két félnek úgy néz ki, hogy megfelelő.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Még egy dolog jutott  eszébe,  amikor  a felmerült  kérdésben, polgármester  úrral,  jegyző úrral  és 
alpolgármester asszonnyal beszéltek, hogy nem lehetne e megosztani ezt a 2 000 000 Ft-ot. Ha nem 
is teljes mértékben, de valamennyit  már kapjanak a dolgozók és a többit  utalnák át  az ügyvédi 
irodának. Ez ötlet, valamit mégis kapnának a dolgozók bérként és a többit jogi úton érvényesítenék.
Kiss Gyuláné képviselő
Mennyi az a bér, ami megilleti a dolgozókat?  Lehet tudni, hogy mekkora összeg? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha  nagyságrendileg  megnézzük,  akkor  olyan  300 000  Ft  körüli  munkabér  elmaradásról  lehet 
beszélni.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hány munkás van?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kettő dolgozó van jelenleg.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
A következő javaslatot teszi, akkor lehetne 300-300 ezer Ft, a fennmaradt 1 400 000 Ft pedig az 
ügyvédi irodának. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Elmondja, hogy neki is eszébe jutott, hogy a dolgozók lássák valami elindult. Úgy gondolja, akkor 
türelmesebbek. 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Ahogy polgármester úr is elmondta nagyon közel vagyunk, régi ügy ez már jó lenne lezárni minél 
előbb, valami kompromisszum készséget had kérjünk elnök úrtól és szülessen valami megállapodás.
Balogh Sándor elnök úr
Ő már 1 milliót engedett, amikor azt hitte, hogy az értékbecslés nettó összegű.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Látja  elnök úrban a  kompromisszum készséget,  csak  utána  nehogy az  a  vád  érje  a  Képviselő- 
testületet, hogy a korábbi határozatokkal ellentétben ezzel a két dolgozóval nem törődtek. Jó lenne, 
ha tudnánk juttatni a másik két Bárándi dolgozónak is. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van-e  erre  egyáltalán  mód?  Mondjuk  a  2 000 000  Ft-nak  10-20%-  át.  Ha  igen  akkor  azonnal 
aláírható lenne a megállapodás.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Két számlaszámot  kell  a  dolgozó részéről  megszerezni,  hogy be tudjuk írni,  azt  közvetlen  oda 
utalnánk. A 2 000 000 Ft-t lecsökkentenénk annyira, amennyit elnök úr elfogad, és azt kapja egyből 
az ügyvédi iroda.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van-e erre esetleg lehetőség?
Balogh Sándor elnök úr
A különbözetre, és ami van beszámított bérleti díjon kamat között, arra nekünk kell kamat? 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Nincs kamat. Ha perre mentünk volna, nem szokott a bíróság kamatot ítélni, mert mindig a jelenlegi 
értéken értékeli fel a szakértő, és azt kapná az Áfész. Szerinte nem jár az Áfésznek kamat, mert ha 
nem  tudunk  megegyezni,  akkor  az  elnök  úr  nyílván  bíróságra  viszi.  A  bíróság  kirendel  egy 



szakértőt, aki a jelenlegi értéken a felépítményeket felértékeli, és arra kötelezik az Önkormányzatot. 
Ezt nem 3 évvel ezelőtti értéken értékeli fel, kamat akkor járna. Szerinte most nem jár.
Balogh Sándor elnök úr
Nem akkor esedékes a kamat, amikor mi visszaadjuk?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Nem mert, akkor ez nem került bíróság elé. Lejárt tartozása nincs az Önkormányzatnak, és ugye 
lejárt tartozásra járna a kamat. Azt látja a testületi tagoknál is, hogy nem lenne ezzel probléma ha, 
valamit abban tudna engedni az elnök úr, hogy a két dolgozó valamennyit mégis kapjon. Azt látja 
az arcokon, hogy ennyi hiányozna a szerződés megkötéshez. 
Balogh Sándor elnök úr
Az ajánlata 10%, 100- 100 ezer Ft fejenként.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Mennyi havi bruttóval voltak felvéve?
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Minimálbérrel, nem számítanak szakképzettnek.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem kaptak májustól szeptemberig bért.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nincs garancia arra, hogy a többit megkapják.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Annak egy részét tudják majd a felszámolásban bruttó 1 milliós összeg erejéig érvényesíteni.
Közli polgármester úrral, hogy míg nem volt bent az elnök úr ajánlotta, hogy akkor 100-100 ezer 
Ft-ot utaljunk át  a dolgozóknak. Ebben benne van az 57 000 Ft. Akkor 1 857 000 Ft menne az 
ügyvédi irodának, és 100-100 ezer Ft a két dolgozónak.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Kevésnek tartja. Nincs arra garancia, hogy megkapják a többit.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Véleménye szerint 2 havi bért kellene a két dolgozónak átküldeni. 
Dr. Kovács Miklós
Ha úgy állapodunk meg, hogy az 57 000 Ft, ami pluszba van, beleszámoljuk és akkor 300 000 Ft 
erejéig, akkor 150-150 ezer fejenként és ebben benne van az 57 000 Ft. Gyakorlatilag 240 000 Ft-ot 
kellene engedni a 2 millió Ft-ból. 
Akkor 1 700 000 Ft körüli összeget kapna az ügyvédi iroda. Ha megindul a felszámolás, akkor a 
dolgozók jelzik  a  felszámolónak,  hogy nem lettek  kifizetve  és  akkor  jön  az,  hogy bérgarancia 
alapon megigényli ezt nekik. 
Kiss Gyuláné képviselő
Az egy-két év is lehet.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Az hosszú idő, tényleg 1-2 évig is eltarthat.  Ha elfogadja elnök úr, mivel most együtt  vagyunk 
mindannyian, akkor annak a két embernek meg tudjuk szerezni a bankszámláit.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az is rögzítésre kerülhet, hogy akkor itt helyben, kézpénzben kifizetésre kerüljön.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
A faházak, akkor az ÁFÉSZ-é maradnak. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Azt rögzítjük egy külön pontban, hogy amennyiben annak az értékesítése megtörténik, a befolyt 
összeg a Bárándi munkavállalóknak a bér elmaradásán kerül jóváírásra. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Akkor mi bontjuk el és mi értékesítjük. 



Balogh Sándor elnök úr
Az Önkormányzattal megegyezünk
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Azt függőben hagyjuk, hogy lényegében az Áfészé, lenyilatkoztatjuk elnök úrral,  hogyha tudják 
értékesíteni, akkor a Bárándi dolgozók munkabérének kiegyenlítésére fordítja a befolyt összeget.
Kiss Gyuláné képviselő
Erre nyugodt szívvel nem tud igent mondani, szerinte a 20% lenne az ideális.
Balogh Sándor elnök úr 
Véleménye, ha nem ő van itt ez a megállapodás így nem jön létre.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ha nem állapodunk meg, gyakorlatilag még ennyit se kapnak rövid időn belül.
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
A felszámolóval még ilyen tartalomban sem tudunk megegyezni, mint elnök úrral. 
Balogh Sándor elnök úr 
Amikor polgármester volt, már akkor felmerült, hogy le kell zárni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A megállapodást át kell írni, hogy az 57 056 Ft nem az Áfész részére, hanem a két dolgozó részére 
kerül kifizetésre és a maradék 242 944 Ft is. 
Balogh Sándor elnök úr 
Akkor 1 700 000 Ft megy az ügyvédi irodának.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kell egy újabb kifizetési nyilatkozat, hogy ne 2 000 000 Ft-ot utaljunk, mert most ez az alapján lett 
rögzítve. 
Dr. Ács Ferenc ügyvéd úr
Megfogalmazzuk elnök úr nevében és ezt alá tudja írni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
300 000 Ft összesen a két dolgozónak, illetve azt is lehet benne rögzíteni az egyik pontban, hogy az 
ingatlanon  lévő  faház  (raktár  és  irodahelyiség)  értékesítéséből  származó  bevétel  a  két  Bárándi 
dolgozó munkabérének elmaradására szolgál. Ez így elfogadható elnök úr?
Balogh Sándor elnök úr 
Igen.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Közli,  hogy átírják az ügyvéd úrral a megállapodást. Érintettségére hivatkozással jelzi, hogy ő a 
szavazásban  nem kíván  részt  venni.  A  testület  elfogadja  indokolását.  Felteszi  a  kérdést,  hogy 
elfogadható-e a testület számára? A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

197/2012(X.04) számú Képviselő- testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 
elfogadja a Berettyó ÁFÉSZ (4100 Berettyóújfalu, Dózsa 
gy. u. 42) által megkötendő megállapodást az 1. számú 
mellékletben foglaltak szerint.
Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás 
aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

Dr.     Kovács     Miklós     polgármester  
A megállapodás aláírására a testületi ülés keretében sor került.
Tekintettel arra, hogy ezt követően hozzászólás, vélemény nem érkezett, az ülést berekesztette.



K.m.f.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester j e g y z ő

Kiss Gyuláné
jgyk. hitelesítő


