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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. 09. 26-i nyílt rendkívüli üléséről készült

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

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

Jelen     van továbbá  Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Jegyzőköny     vezető  : Barta Lászlóné

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Szeretettel köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Tájékoztatja a jelenlévőket a rendkívüli ülés összehívásának okáról.  A napirendi pontokkal 
kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek módosítási javaslata? 
Mivel módosítás nem érkezett, így a napirendet változatlan formában kéri elfogadni.
A Testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozza meg 
ülésének napirendjét:

189/2012.(IX.26.)     számú Képviselő-testületi határozat  

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  jelen  ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N     a p i r e n d :   
1.) Előterjesztés  a  közoktatási  intézmény működési  kötelezettségével 

kapcsolatos szándéknyilatkozatról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2.)  ÁFÉSZ megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3.) Tetétlen-Báránd  Csatornamű  Vízgazdálkodási  Társulat 
hitelszerződés feltételeinek megvitatása a K&H Bank Zrt-vel
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

4.) K ü l ö n f é l é k

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Elmondja, hogy  az  Önkormányzat  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  rendelet 
alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A  szokásrend  szerint  a  jelen  ülés 
hitelesítőjének Erdős Zsolt képviselő javasolja megválasztani.

Ezzel  kapcsolatosan  hozzászólás,  más  javaslat  nincs,  így  szavazást  rendel  el.  Ennek 
eredményeként  a Testület  6 igen szavazattal,  1 tartózkodás  mellett  meghozza a következő 
határozatot:
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190/2012.(IX.26.)     számú Képviselő-testületi határozat  

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Erdős  Zsolt 
képviselőt 
választja  meg  a  Képviselő-testület  2012.  szeptember  26.-i  üléséről 
készülő jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő

1.napirendi     pont  
Előterjesztés a  közoktatási  intézmény  működési  kötelezettségével  kapcsolatos 
szándéknyilat-kozatról

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Felkéri a  Pénzügyi-,  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság,  valamint  az  Oktatási  és  Szociális 
Bizottság elnökét, hogy a bizottságok által megtárgyalt és megvitatott, jelen napirend kapcsán 
kialakított véleményeiket mondják el.

Papp     László Csaba  Pénzügyi-,Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnöke  
Elmondja, hogy a bizottság kellő átbeszélés és megvitatás után a közoktatási  intézmények 
működ-tetésével  kapcsolatos előterjesztés A.) határozati javaslatát  három igen és két nem 
szavazattal  fogadta  el,  mely  szerint  az  önkormányzat  nem  képes  vállalni  az  iskola 
működtetését. Továbbra is azon véleményének ad hangot – mintahogyan a bizottsági ülésen is 
megtette -,  hogy hiába vállalná az önkormányzat a működtetés költségeit, akkor sem lenne 
beleszólása a szakmai munkába, nem lenne ráhatással a létszámra, tantervre.
A rendelkezésre  álló  információk  nem elegendőek  a  felelős  döntés  meghozatalára,  de  az 
önkormányzat  hitelállománya,  a  saját  és  megosztott  bevételek  alacsony  szintje  nem teszi 
lehetővé az iskola működtetési költségeinek átvállalását.
Javasolja a Testület felé  az A.) határozati javaslat elfogadását.

Erdeiné     Hákli Ildikó Oktatási és Szociális Bizottság elnöke  
Tájékoztatja a  képviselőket  a  bizottsági  ülésen  e  témakörben  hozott  döntésről.  Elmondja, 
hogy ott is megoszlottak a vélemények. Szerinte sem lehet felelős döntést hozni a jelenleg 
rendelkezésre álló információk alapján, hiszen ismeretlen pl. a saját és a megosztott bevételek 
nagysága,  nem  lehet  tudni,  hány  fő  technikai  dolgozót  venne  át  az  intézményfenntartó 
központ, stb. Sérülni fog a szakmaiság. Nagyon nehéz érzelmi alapok kizárásával dönteni   a 
település életét meghatározó iskola sorsáról. Félő, hogy el fog sorvadni.  Személy szerint ő 
nem látja a központosítás értelmét. Ettől függetlenül – mivel a bizottság két igen és egy nem 
szavazattal  hozta  meg  döntését  –  javasolja  a  Testület  felé  az  A.)  határozati  javaslat 
elfogadását.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A napirenddel  kapcsolatosan több  hozzászólás  nem  hangzik el,  így  polgármester  úr 
szavazásra bocsájtotta a kérdést, melynek eredményeként a képviselő-testület öt igen, kettő 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

191/2012.(IX.26.)     számú Képviselő-testületi határozat  
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   Báránd Község  Képviselő-testülete  kinyilatkozza,  hogy  az 
önkormányzat  a  saját  tulajdonában  álló,  állami  intézményfenntartó 
központ által  fenntartott  köznevelési  intézmény feladatainak ellátását 
szolgáló  ingó  és  ingatlan  vagyon  2011.  évi  CXC.  tv.  76.§.  szerinti 
működtetését nem képes vállalni.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal 

2.     napirendi pont  
ÁFÉSZ megállapodás jóváhagyása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Emlékezteti a jelenlévőket az elmúlt testületi ülésen hozott határozatról, melynek értelmében 
a szóban forgó ingatlan felépítményről (szociális helyiség, lépcsőház és a hozzá kapcsolódó 
ingatlanrészek)  egy  igazságügyi  ingatlan-szakértői  véleményt  kellett  készíttetni.  Ennek 
birtokában,  5  millió  Ft  értékhatárig  felhatalmazást  kapott  a  testülettől  a  megállapodás 
aláírására.
Elmondja,  hogy  a  szakértői vélemény  elkészült,  bruttó  5.080.00.- Ft  értékben.  A 
megállapodás-tervezetben  rögzítésre  került  a   bírósági  ítéletben  foglaltak  alapján  az 
önkormányzat követelése kamatokkal együtt.
Bejelenti  a  megállapodás  3.  pontjában  foglaltakra  hivatkozással  személyes  érintettségét, 
ugyanis  az  ÁFÉSZ által  megküldött  három kifizetési  nyilatkozatból  kettő  a  szüleit  érinti. 
Ennek  okán a szavazásban nem kíván résztvenni.  
Közli  továbbá,  hogy a 3.  kifizetési  nyilatkozat  egy berettyóújfalui   ügyvédi  irodáé.  Ezzel 
kapcsolatosan fontosnak tartja elmondani, hogy az eredeti cél: hogy a még állományban lévő 
dolgozók  is  megkapják  elmaradt  bérüket.  Mivel  az  ÁFÉSZ-nak  jelen  pillanatban  minden 
egyes számláján inkasszó van, ezért az ügyvédi iroda teljesítené a dolgozók felé a kifizetést 
külön megállapodással.
A megmaradt 57 ezer forint pedig az ÁFÉSZ-nak kerülne kifizetésre.
Felkéri  a  Pénzügyi-,  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  elnökét   ezen  napirend  tárgyalása 
kapcsán hozott döntésükről.
(Közben Erdeiné Hákli Ildikó elhagyja az üléstermet.)
Papp     László Csaba bizott  ság     elnöke  
Elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendet, és elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a kötendő megállapodást azzal a kitéttel, hogy a 3.pont 3. bekezdésében szereplő 
kedvezményezett (198.sz. Ügyvédi Iroda Berettyóújfalu) részére átutalandó 2 millió forintból 
az ÁFÉSZ nyilatkozata alapján a jelenleg még alkalmazásban lévő munkavállalók megkapják 
elmaradt munkabérüket. Hisz nem lehet tudni, hogy az Iroda kinek az érdekeit képviseli, épp 
ezért  tartják  fontosnak  az  erre  vonatkozó  garancia meglétét   -  a  dolgozók  érdekeinek 
védelmében.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Összefoglalva az  elhangzottakat,  úgy gondolja,  hogy a  képviselő-testület  mindent  megtett 
annak  érdekében,  hogy  ez  jogszerűen  és  szabályszerűen  menjen  végbe.  Elvégeztettük  az 
ingatlanbecslést,  elkészítettük – ügyvédi ellenjegyzéssel ellátva – a megállapodást. Minden 
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garanciát érvényesítettünk annak  tükrében, hogy később esetleg a felszámoló ne vitathassa, 
ne vonhassa a megállapodást kétségbe.
Javasolja, hogy a megállapodás aláírására – ismételten hivatkozva személyes érintettségére -, 
hatalmazza  fel  a  testület  az  alpolgármestert.  Javasolja  továbbá,  hogy  a  bizottság  által 
megfogalmazott kitéttel a testület fogadja el az előterjesztést. 
Több hozzászólás nem hangzik el, így polgármester úr szavazást rendel el. 
Ennek eredményeként a képviselő-testület öt igen szavazattal és egy tartózkodással az alábbi 
határozatot hozza:

192/2012.(IX.26.)     számú Képviselőtestületi határozat  

Báránd  Községi  Önkormányzat  képviselő-testülete  elfogadja  az 
előterjesztésben szereplő  Berettyóújfalu  és Vidéke Általános Fogyasztási 
és Értékesítő  Szövetkezettel  (4100 Berettyóújalu,  Dózsa Gy.u.42.) kötött 
megállapodást azzal  a  kitétellel,  hogy  a 3.)  pont  hármas  bekezdésében 
szereplő  kedvezményezett  198.sz. Ügyvédi  Iroda  (4100 Berettyóújfalu,  
Tardy  u.1.) részére átutalandó  2.000.000.-  Ft,  azaz  Kettő  millió  forint 
vonatkozásában az Áfész, illetve amennyiben az ügyvédi iroda a közvetlen 
kifizető, az iroda  teljes bizonyítóerejű magánokiratban nyilatkozatot   tesz 
(ezzel garanciát  vállalva) arra,  hogy  ezen  összegből  a  jelenleg  még 
alkalmazásban  lévő  munkavállalók  elmaradt munkabérei  is  kifizetésre 
kerülnek.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Ulveczki  Lajosné  alpolgármestert  a 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester
                     Dr. Kiss Gyula jegyző

3.     napirendi pont  
Tetétlen-Báránd Csatornamű  Vízgazdálkodási  Társulat  hitelszerződés  feltételeinek 
megvitatása a K&H Bank Zrt-vel

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A napirenddel  kapcsolatosan emlékeztetésül  elmondja,  hogy a testület  a  hitelszerződéssel, 
illetve a kezességvállalással kapcsolatosan már korábban hozott határozatot. Elmondja, hogy 
a hitelszerződést a Társulat fogja aláírni, de az önkormányzatnak kezességet kell vállalnia, 
ezért  fontos  a  K&H  Bankkal  kötendő  szerződés  áttanulmányozása  és  feltételeinek 
megismerése.
A  szerződés  néhány  pontja  esetében  módosítások  történtek,  az  egyik  az,  hogy  nem lesz 
kötelező  a  K&H  banknál  a  számlavezetés  (önkormányzati),  lemondunk  a  koncessziós 
bevételről, az azonnali felmondás még kérdéses.
A hitelszerződés  lényege  az,  hogy önerőt  kell  biztosítani  a  szennyvízberuházáshoz,  ehhez 
most a K&H Bank nyújtott egy hitelszerződés ajánlatot három hitel formájában (ebből kettő 
hitel  kamattámogatott,  egy pedig  nem kamattámogatott).  A két  kamattámogatott  közül  az 
egyik 263 millió Ft, a másik 30 millió Ft, a nem kamattámogatott hitel 4,5 millió Ft összegű. 
Ezzel tudja biztosítani a Vízgazdálkodási Társulat az önerőt a szennyvízberuházáshoz.
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Ez a hitelkeret a lakossági takarékpénztárakhoz igazodóan került megállapításra és egy olyan 
konstrukciót  tartalmaz,  hogy a  bank  a  lakossági  takarékpénztárból  befolyt  összeg  erejéig 
kifizetéseket teljesít a beruházó felé, tehát az önerőt addig biztosítja, amennyi befizetésünk 
jelen pillanatban van, azon felül pedig óvadék formájában rendelkezésre bocsátja a kivitelező 
számára. Ez azt jelenti, hogy csak akkor tud hozzáférni a beruházó, ha ténylegesen befizetésre 
került a lakosság által. 
2011.  évben  az  önkormányzat  nyilatkozott  268  millió  Ft  összegű  kezességvállalási 
szándékról, lényegében ezt kell megerősíteni a konkrét szerződési feltételek ismeretében.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Lakossági megkeresésre  jelzi,  hogy  hiába  történtek  meg  a  befizetések  havonta  a 
Takarékszöve-kezetbe, mivel az átutalások nem történtek meg az OTP felé, ezért az OTP úgy 
nyilatkozott, hogy nem jár a kamattámogatás az ügyfélnek.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Észrevétele, hogy akik negyed, vagy félévet fizetnek egyszerre, a kezelési költségek viszont 
havonta jelentkeznek.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Elmondja, hogy  az  OTP  a  szerződéseket  úgy  kötötte  meg,  hogy  havi  rendszerességgel 
történnek az átutalások, az LTP szerződés pedig negyedévekhez köti a támogatás folyósítását. 
A bank sem tud egyértelmű nyilatkozatot  adni.  Hárítja  a  felelősséget,  ragaszkodik a  havi 
befizetésekhez az állami támogatás jóváírásához. A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy 
az ügyfél-negyedévenkénti befizetés után jár az állami támogatás.
A problémák tisztázása érdekében két-három héten belül  szeretnénk ismét  egy falugyűlést 
összehívni   az  OTP,  és  a  Takarékszövetkezet  illetékesei,  valamint  a  Víziközmű  Társulat 
pénzügyi tanácsadójának részvételével.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Számára úgy tűnik, hogy a Takarékszövetkezet sem szeretne felelősséget vállalni.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Most van egy rendszerünk,  amibe  mindenki  fel  van vezetve,  ahol  jól  látható  az ügyfelek 
befizetési  rendszeressége. Épp ezért  a rendszeres befizetőkért  a Viziközmű Társulatnaknak 
felelősséget kell vállalnia.
Sérelmesnek tartja, hogy olyan pénzintézet került teljesen fölöslegesen ebbe a dologba, akinek 
semmi köze sincs az egészhez – a Takarékszövetkezetre utalva. Ez nagy mértékben bonyolítja 
a pénzügyek intézését. Úgy véli, hogy a legnagyobb bajt az okozza, hogy ezt a feladatot ennyi 
embernél havi szinten átutalgatni, naprakészen nem tudta. 
Felmerült a Víziközmű Társulat részéről is, hogy egyszerűbb lenne visszaállni az OTP-re, az 
általuk kiküldött csekkes rendszerre. 
Papp     László Csaba képviselő  
Emlékezete szerint  a  Takarékszövetkezet  közbeiktatásának  az  volt  az  oka,  illetve  indoka, 
hogy a közvetlen OTP felé történő befizetéseket a Társulat nem látta.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megjegyzi -  beszélve az OTP egyik helyi vezetőjével – hogy az OTP-én belül sem egységes 
az  álláspont.  Az  OTP  maga  sem  tudja  nyomon  követni  a  befizetéseket.  Ők  is  „mossák 
kezeiket”.
Bízik benne, hogy a falugyűlésen megnyugtató választ kapunk arra, mi a legcélszerűbb, és 
hogy az állami támogatások tényleg megvannak, és megkapja mindenki. Ha erre nem vállal 
senki garanciát,  akkor el kell gondolkoznia a Viziközmű Társulatnak és a Testületnek is a 
Takarékszövetkezet kiiktatásán.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Példaként hozza fel  Komádi Takarékszövetkezetét, aki igen rugalmasan intézte ezt a feladatot 
– ellentétben a miénkkel.
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Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megkérdezi a Pénzügyi Bizottságot, hogy fenntartja-e a korábbi határozatban foglaltakat, és a 
jelen szerződéses feltételeknek az ismeretében támogatja-e és vállalja-e a kezességet? 
Papp     László Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke  
Elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta e napirendet, s javasolja  a Képviselő-testületnek 
elfogadásra az előterjesztésben szereplő K&H Bank Zrt-vel kötendő hitelszerződés,  illetve 
kézfizetői kezességvállalási szerződés feltételeinek elfogadását.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megkérdező Testület  tagjait,  hogy  a  kezességet  az  Önkormányzat  vállalja-e,  és  a 
hitelszerződés aláírásával felhatalmazza-e őt?
A képviselő-testület  egyhangúan,  6  igen,  nem és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
hozza.

  193/2012.     (IX.26.) számú Képviselő-testületi határozat  
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékletben 
foglalt  K&H  Bank  Zrt-vel  kötendő  hitelszerződést  a  mellékletben 
foglaltak szerint elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

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

  Határidő:  azonnal

4.     Napirendi pont  
K ü l ö n f é l é k

A./ Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megkéri Jegyző Urat, hogy a napirendet terjessze elő.
Dr.     Kiss Gyula  jegyző  
Tájékoztatásul elmondja,  hogy  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltatásról  új  törvény 
megalkotására  került  sor,  melyben  az  alapvető  változás  az,  hogy   2013.  január  1-től  a 
közszolgáltatás  biztosítása  a  megye  egész  területén  a  megyeszékhely  megyei  jogú  város 
önkormányzatának  a  feladata  (Hajdú-Bihar  megyében:  Debrecen  Megyei  Jogú  Város 
Önkormányzata). Ezt a feladatot jelenleg megyei szinten a FÜTESZ látja el.
A  törvény  lehetőséget  ad  arra  az  önkormányzatoknak,  hogy  a  feladat  eredeti  címzettje 
(DMJV)  helyett  átvállalja  –  amennyiben  a  törvényi  feltételeknek  megfelel-,  valamint 
megállapodást köt a Debreceni MJV Önkormányzatával. Amennyiben ezt a közszolgáltatást 
szeretnénk vállalni,  ennek a megszervezését,  a rendelet  megalkotását,  díjak megállapítását, 
akkor október 1-ig jelezni szükséges szándékunkat.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Szeretné tudni,  milyen  előnyökkel,  illetve  milyen  hátrányokkal  kell  számolni  az 
önkormányzatnak, ha saját hatáskörben szeretnénk megoldani e faladatot.
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
A szerződést mi kötjük meg és a díjakat is az Önkormányzat állapítja meg. 
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Nagyon fontos lenne a kémények karbantartása.
Ha nincs szándékunkban átvenni, akkor  kell-e rendeletet alkotnunk?
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
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Nem.
Papp     László Csaba képviselő  
Úgy véli, hogy a befizetésekkel sok baj van, ez az önkormányzatot fogja terhelni. A lakosság 
által felhalmozódik egy csomó adósság. Amit hozhatna, attól sokkal több baj lenne vele. Attól 
tart, hogy minden ilyen dologban mi kicsik vagyunk (mint pl. a temetkezés).
Dr.     Késmárky-Kodak Andrá képviselő  
Milyen felelősséggel tartozik az önkormányzat?
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
Kiépítünk egy saját struktúrát, vagy szerződést kötünk valakivel.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ez a közszolgáltatás is hatósági lesz. Nagy mozgástere a testületnek nincs.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Mivel jól bejáratottnak tartja a rendszert, javasolja, hogy ne vállaljunk plusz feladatot.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Mivel több hozzászólás nem hangzik el, felteszi a kérdést, hogy kívánja-e az Önkormányzat 
saját hatáskörében ellátni e feladatot, vagy felhatalmazza a DMJV Önkormányzatát?

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozza:

194/2012.(IX.26.)     számú Képviselő-testületi határozat  

Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határozott, 
hogy 2013. január 1-től, a 2012. évi XC. törvény 3. §-ában foglaltakkal 
nem kíván élni,  a kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem kívánja saját 
hatáskörben ellátni.

Felhatalmazza  a  Debrecen  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatát  e 
közszolgáltatás  ellátására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Debrecen Megyei Jogú Város

Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Érdeklődik az  október  23.-i  Nemzeti  ünnepséggel  kapcsolatosan,  hogyan  lesz  a 
megemlékezés?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Az ünnepnap délutánján történik a megemlékezés az iskolás gyermekek közreműködésével.
Erdős     Zsolt képviselő  
Érdeklődik, hogy a Hagyományörző műhely  kérelmét mikor tárgyalja a testület?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Az október 18.-i ülés keretében lesz megtárgyalva.

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

K.m.f.
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Dr. Kovács Miklós      Dr. Kiss Gyula
                              polgármester                                                               jegyző

Erdős Zsolt
  képviselő
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