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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 05. 10-i rendkívüli  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. Késmárki-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megkérdezi,  van  e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése. 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:

69/2013.(V. 10.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Részvényvásárlás az Alföldvíz Zrt.-ben
2. Különfélék

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

70/2013.(V. 10.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Dr.  Késmárky-
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
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1. napirendi pont
Részvényvásárlás az Alföldvíz Zrt.-ben

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy a  jogszabályi  és  egyéb  változások okán januártól  egy új  vízgazdálkodási 
törvény lépett életbe. Van egy 5 éves periódus, ami alatt az egyes vízszolgáltatóknak a lakos 
egyenérték számukat 50-100 és 150 ezer lakos egyenértéket teljesíteni kell. Ebben az évben a 
teljesítések arányában a működési engedély iránti kérelmet be kell adni. Jelen pillanatban a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-nek körülbelül 159 ezernyi lakos egyenértéke van, 
ami azt  jelenti  ennek a működési engedélynek ez a jogi feltétele megvan. Egyéb műszaki 
feltételek még indokolhatják azt,  hogy a lakos egyenérték szám nem lesz elegendő ahhoz, 
hogy a későbbiekben ez a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. tovább működjön, ilyen 
formában, hogy önkormányzati  tulajdonban marad.  Két lehetőség van. Egyből megkapja a 
működési engedélyt a Vízmű Zrt. és marad minden a régiben, ha nem kapja meg belép egy 
közérdekű szolgáltató, ez azt jelenti a teljes tulajdon állami tulajdonba kerül.
Május  2.-án  volt  egy  rendkívüli  közgyűlés,  alternatív  megoldásként  merült  fel  ezen  a 
közgyűlésen  az  Alföldvíz  Zrt.,  amelynek  Békéscsabán  van  a  központja.  100%-ban 
önkormányzati  tulajdonú  vízmű.  Az  égisze  alatt  működne  tovább  a  Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.  A részvényvásárlás felől  május 16-ig az önkormányzatoknak 
dönteni kell, amennyiben szeretnék.
Tulajdonjog szerzésről van szó, részvényeket kellene vásárolni, az alapszabály értelmében azt 
jelentené, hogy automatikusan átkerülne az üzemeltetés az Alföldvíz Zrt.-hez. Ez nem lenne 
célszerű. 
Alternatív javaslatot ajánlatot tett nekik, ami az előterjesztésben is szerepel, hogy csak akkor 
lépjen hatályba a részvényvásárlás amennyiben a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 
nem kapja meg a működési engedélyt. Ezt elutasították. Tulajdonjogszerzésről van szó, egy 
lehetőség van opciós jogot ad ki a Zrt., ami azt jelenti, amennyiben egy éven belül nem kerül 
az  üzemeltetési  szerződés  aláírására  sor,  abban  az  esetben  a  Zrt.  automatikusan 
visszavásárolja a részvényeket. 
A kérdés az hogy, szeretnék-e hogy teljesen önkormányzati tulajdonban maradjon a vízmű, 
vagy a sorsra bízzák magukat, bekerül az állam égisze alá, vagy megpróbálnak tulajdonjogot 
szerezni. 

A Képviselő- testület megtárgyalta a napirendi pontot.

Felteszi a kérdést, a Képviselő-testület támogatja-e a minimál összegű 10 db 140.000 Ft 
értékű részvényvásárlást? 
A testület 6 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

71/2013.(V. 10.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  kifejezi 
azon szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonossá kíván 
válni,  és  ennek  érdekében  10  db,  egyenként  14.000.-  Ft 
névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 
140.000.- Ft értékű részvénycsomag – vásárlását határozza el.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós 
polgármestert,  hogy  az  Alföldvíz  Zrt.  felé  az  önkormányzat 
részvényvásárlási  szándékát  jelezze,  és  jelen  határozatban 
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foglaltak  végrehajtása  érdekében  a  szükséges  intézkedéseket 
tegye meg.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

2. napirendi pont
Vis Maior

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. 
A Képviselő- testület megtárgyalta és 6 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:

72/2013.(V. 10.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  értékelve  a  települést 
2013.  március  15.-én  sújtó  rendkívüli  időjárás  által  okozott  károkat, 
áttekintette  az  önkormányzat  anyagi  lehetőségeit  a  védekezési  költségek 
vonatkozásában, és az alábbiakat állapította meg:

1. A  településen  a  fent  nevezett  napon  vis  maior  helyzet  alakult  ki, 
amelynek bekövetkezése előre nem volt kiszámítható, és emberi erővel nem 
volt elhárítható. Rendkívüli időjárás következtében (erős havazás és szélvihar) 
-  ami  az  egész  megyére  kiterjedt  -  védelmi  munkálatokat  láttunk el.  Több 
utcában  is  –  Rákóczi  utca,  Vasút  út,  Kossuth  tér  -  fakidőlés  történt,  ezek 
eltávolítása, áram és vízellátás hiánya következtében aggregátorok elhelyezése 
és  működtetésük  vált  szükségessé  több  területen  (vízmű  telep,  szociális 
otthon,  általános  iskola  és  polgármesteri  hivatal  épülete),  lakosságvédelmi 
intézkedés  megtétele  miatt.  Szükség  volt  a  település  utcáinak  síkosság 
mentesítésére is.

A  4161  Báránd,  Kossuth  utca  24  számú  magántulajdonban  lévő  háznál 
homlokzat kitámasztása történt, mert a homlokzati fal veszélyeztette volna a 
42. számú főközlekedési út forgalmát

2. A  szükséges  és  indokolt  védekezés  költsége  216.387  Ft,  amely 
meghaladja  az  önkormányzat  anyagi  erejét,  így  kinyilatkozza,  hogy  saját 
erejéből a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.

3. Támogatást  igényel  az  indokolt  védekezés  kiadásainak  teljes 
támogatására a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 
9/2011. (II.15.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint.

4. Az  önkormányzat  a  védekezési  költségek  70  %-ának  megfelelő 
mértékű támogatást igényel,  tekintettel  a fent hivatkozott  jogszabály 5.§.(1) 
bekezdésében foglaltakra.

A  Testület  felkéri  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Felelős: Dr.Kovács Miklós polgármester

 Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
Kötelezettség vállalás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy  az  államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 
kormányrendeletének értelmében,  a polgármester  illetve az általa  megjelölt  személy tartós 
jellegű akadályoztatásának idejére a Képviselő- testület a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal 
egy  köztisztviselőjét  jelölheti  meg,  aki  az  önkormányzat  kiadási  előirányzatainak  terhére 
kötelezettséget  vállalhat.  A  polgármester  Szilágyi  Klára  köztisztviselőt  nevezi  meg 
kötelezettségvállalóként.

A Képviselő- testület megtárgyalta és 6 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el:

73/2013.(V. 10.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 

határoz, hogy a polgármester, illetve az általa kijelölt személy 

átmeneti  vagy  tartós  jellegű  akadályozatásának  idejére,  az 

államháztartásról  szóló  törvény  végrehajtásáról  szóló 

368/2011.(XII.  31.) Korm.  rendelet 52.§ (6a) bekezdésének 

rendelkezése  alapján,  Szilágyi  Klára főtanácsost,  a  Bárándi 

Közös  Önkormányzati  Hivatal  köztisztviselőjét  jelöli  ki  a 

helyi  önkormányzat  kiadási  előirányzatai  terhére vonatkozó 

kötelezettségvállalás gyakorlására.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

A nyílt ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző
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Dr. Késmárky-Kodak András 
képviselő
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