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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 06. 13-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)
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 javaslata, előterjesztése. A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt 
így az ülés napirendjét  a testület  az alábbiak szerint fogadta el  5 igen szavazattal,  nem és 
tartózkodás nélkül:

101/2013.(VI. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Bárándi Napsugár Óvoda vezetői pályázatának kiírása
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 Ulveczki 
Lajosné képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

102/2013.(VI. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete Ulveczki Lajosné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő

2



Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről számol be. Múlthét csütörtökön voltak a 
minisztériumban  a  Múltunk  Házával  kapcsolatosan.  Megnyugtatta  őket  az  államtitkár 
helyettes asszony, hogy az a félelmük, hogy a közgyűjtemény bármikor elkerülhet Bárándról 
nem áll fönn és nem is áll szándékukban, hogy ettől megfosszák a települést. Beadásra került 
a visszavonásról szóló kérelem is. 
A  vízközmű  ülésen  is  elhangzott,  jó  hír  a  szennyvízberuházással  kapcsolatban  is.  A 
kivitelezés óta nőnek a befizetések. Lakossági önerővel kapcsolatosan pályázatot adtak be, 
ebből 234 millió Ft támogatásra adtak be igényt. Ebből a közreműködő szervezet 117 639 584 
Ft  vissza nem térítendő támogatást nyújtott a pályázat megvalósításához, ami azt jelenti, hogy 
ha összeszámolják az elmúlt időszakban kapott önerő támogatást, elkövetkező időszakban a 
támogatási  intenzitás  növelését,  akkor  lassan   a  nulla  önerő  felé  tartanak,  elkezdenek 
dolgozni, azon hogy hogyan tudják a többlet befizetéseket a lakosság felé visszajuttatni. 
Jó hír hogy elkezdik a pályázatokat bírálni, a Bárándért Egyesülettel karöltve benyújtott 10 
millió Ft értékű játszótér és kondi park kialakítása pályázat támogatást nyert. 
4 millió 500 ezer Ft-nyi gyermekétkeztetésre nyertek pénzt. 

1. napirendi pont
Bárándi Napsugár Óvoda vezetői pályázatának kiírása

Dr. Kiss Gyula jegyző
A Bárándi Napsugár Óvoda létrehozásával kapcsolatban a hét elején a Magyar Államkincstár 
egyeztetést kezdeményezett,  ugyanis a bejelentő lapokat visszaküldték. Új intézmény kerül 
létrehozásra, ezért újra kell pályáztatni az óvoda vezetői állást. Ebben a témában született az 
előterjesztés,  amelyben két határozat  van.  Az egyik határozat,  ameddig a pályázat  le nem 
zárul  az  eddigi  tagóvoda  vezetőt  bízza  meg  a  Képviselő-  testület  a  vezetési  feladatok 
végzésével. A másik az óvoda vezetői pályázat kiírásra vonatkozó határozat. 
Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezi a Képviselő- testülettől, hogy akarnak-e vele dolgozni, mert ha nem, akkor nem 
nyújtja be a pályázatát.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nem őket vezérelte ez az elv. Feltétele lett a vezetői megbízásnak a szakvizsga?
Kiss Gyuláné képviselő
Igen, korábban bármilyen szakvizsgával be lehetett tölteni, ma már nem. Az mindegy, hogy 
vezető óvodapedagógusi vagy közoktatás vezetői szakvizsgával. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Pályáztatásra kitérve tényleg feltétele. Ha bárándi jelentkezik ő biztos, hogy azt támogatja.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Muszáj kiírni. Mielőtt bárki benyújt pályázatot, pályáztatási eljárás keretében bekerülnek a 
pályázatok és onnantól döntési eljárás kezdődik.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Nem olvasta a Művelődési Ház vezetői pályázatát, a Julikáét sem kapják meg?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Valószínű nem. Az adatvédelmi törvény értelmében csak betekintés által, be kell jönni és 
megtekinteni. Nem lehet kiadni a pályázatot. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ebben az esetben is szakértő személyét kérjük a pályázat elbírálásához? 
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Szerinte nem. A nevelőtestület véleménye kell hozzá 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Pályázati feltételekkel kapcsolatban van-e kiegészíteni való, hozzáfűzni való? 

A testület részéről több hozzászólás nem érkezett. Felteszi a kérdést ki az, aki a megbízással 
szeptember 1-ig egyetért?
A testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

103/2013.(VI. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 2013. július 
1.  napjától  kezdődően,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  vezetői 
pozíciójának  betöltéséig,  azaz  2013.  szeptember  1.  napjáig,  a 
Bárándi  Napsugár  Óvoda  intézményvezetői  feladatainak 
ellátásával  bízza  meg  ideiglenes  jelleggel,  Kiss  Gyulánét  a 
Kabai  Óvoda,  Bárándi  Tagóvodájának  korábbi  tagóvoda 
vezetőjét.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
Határidő: Azonnal

A pályázati feltételek ebben a formában történő kiírással ki az aki egyetért? 
A testület 4 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

104/2013.(VI. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot 
hirdet  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  intézményvezetői 
pozíciójának betöltésére a mellékletben foglaltak szerint.

Felkéri  a  jegyzőt  ,  hogy  gondoskodjon  a  fenti  intézmény 
magasabb vezetői  megbízására  vonatkozó pályázati  felhívás  – 
jogszabály  szerinti  –  közzétételéről  és  a  pályázati  eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
 Dr. Kiss Gyula Jegyző

Határidő: Azonnal

Melléklet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 
pályázatot hirdet

A Bárándi Napsugár Óvoda 

óvodavezetői (magasabb vezető) 
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munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2013. szeptember1-től    2018. július 31-ig  szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Különösen: 
az intézményben a pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése. Munkáltatói jogkör 
gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett. Az intézmény gazdálkodási rendjének betartása, a 
rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges feltételek biztosítása. 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény  megállapítására  és  a  juttatásokra  a  "Közalkalmazottak  jogállásáról  szóló"  1992.  évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 Főiskola, óvodapedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett 
intézményvezetői szakképzettség, 

 Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Büntetlen előélet, 
 Magyar  állampolgárság  vagy  külön  jogszabály  szerint  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás 

jogával rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státus, 
 Cselekvőképesség, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 részletes szakmai önéletrajz, 
 végzettséget igazoló okmányok másolata, 
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, 
 az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési 

elképzeléssel, 
 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy a  pályázati  anyagában  foglalt  személyes  adatainak  a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  az  eljárásban  részt  vevők  megismerhetik  a  pályázó 

anyagát, 
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 a  pályázó  nyilatkozata  arról,  hogy  hozzájárul-e  pályázatának  nyilvános  ülésen  történő 
tárgyalásához

 nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Miklós polgármester nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai  úton,  a pályázatnak a Báránd Községi  Önkormányzat  címére  történő megküldésével 

(4161 Báránd, Kossuth tér 1.) ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 
szereplő  azonosító  számot:  2942-1/2013  ,  valamint  a  munkakör  megnevezését: 
óvodavezető. 

 Személyesen: Dr. Kovács Miklós polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth 
tér 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Báránd Község Képviselő-testülete dönt. Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 31. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
         Báránd Község honlapja
         Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) internetes oldala
         Oktatási és Kulturális Közlöny

Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Kijött  a  vidékfejlesztési  minisztériumnak  a  legújabb  leader  rendelete,  amely  szerint 
pályázatokat lehet benyújtani. A pályázatokat június 17-től lehet beadni. 10 területet jelöltek 
meg ebből négy terület érinti a települést. Közösségi tér, közösség fejlesztéssel kapcsolatos a 
négy terület. Ebből egy projekt adatlapot az elmúlt héten beadott. A pályázatról annyit kell 
tudni,  hogy 100%-os  támogatási  intenzitású.  Költségvetési  szerveknél  nettó  100%,  egyéb 
egyesületeknél,  szervezeteknél,  vállalkozások  esetében  100  és  65%-os  támogatási 
intenzitással  jelenik  meg.  Projekt  ötletként  az  elmúlt  héten  beadott  települési  kulturális 
érdekek,  hagyományok  bemutatására  szolgáló  vidéki  rendezvények  megvalósításának 
kapcsolódó infrastrukturális eszközbeszerzések és marketing tevékenységek, valamint táborok 
megrendezésének  és  marketingjének  támogatására  intézkedés  keretében  a  2014.  évre 
rendezvénysorozatnak  a  megvalósítására  projekt  ötletet.  A  pályázatnak  a  címe:  civil 
összefogás  2014  Báránd  rendezvénysorozat,  amely  azt  jelentené,  hogy  lenne  az 
elkövetkezendő  évben negyedévenként  egy  rendezvény,  amelyre  pályázati  forrást  vehetne 
igénybe az önkormányzat. Ebből az első negyedév a tésztaünnep lenne, a második negyedév a 
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kenyérfesztivál,  a  harmadik  negyedév  a  szüreti  bál,  a  negyedik  negyedévben  pedig  a 
mindenki karácsonya.
5 millió Ft értékű támogatás vehető igénybe, amelyből minden egyes rendezvényre közel 1 
millió Ft-i pályázati forrás jutna. Minden egyes programhoz csatoltak egy civil szervezetet. A 
tésztaünnepbe bevonták az önkéntes tűzoltókat. A kenyérfesztivál adott a következő évben a 
jelenlegi  célokkal.  A  szüreti  bál  azért  kell,  hogy  bekerüljön,  mert  kell  lenni  egy  olyan 
programsorozatnak, ami minimum már 5 éve működik a településen, itt a lovas egyesületet 
gondolták bevonni. A negyedik negyedévben a Bárándért Egyesületet. Támogatás mértéke az 
előzetes  számítások  szerint,  4 819 286  Ft  lenne  a  támogatási  igénye.  Ehhez  az 
önkormányzatnak mivel költségvetési szerv, az Áfát kellene megfinanszíroznia, 1 301 207 Ft. 
A projekt utófinanszírozott. 2014-ben illetve a pályázat nyertessége esetén válna indokolttá. 
Három  részletben  tudják  lekérni  a  támogatást.  A  legfontosabb  hogy  az  Áfa  mértéket 
minimálisra le kell csökkenteni. Erre meg van a lehetőség. 
Úgy gondolja mindenképp egy jó pályázat lehet.  
Megkérdezi mit szól ehhez a testület, mit gondolnak erről?
A programok annyiban kötöttek, hogy mindegyikhez társítottak egy program tervet.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A tészta ünnep mit takar?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Minden egyes rendezvényhez helyi specialitású terméket kel kötni.  Tartani kell egy termék 
bemutatót, helyi terméket népszerűsíteni kell. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A tésztagyár addigra működni fog, lesz tészta?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Bíznak benne. 
Kiss Gyuláné képviselő
Mindig az volt a probléma a programok szervezésénél hogy nincs anyagi forrás hozzá. Itt egy 
kedvező  alkalom.  Ami  már  egyszer  elindult  azt  nem  szabad  hagyni.  Mindenképp 
támogatandó. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Úgy kell tárgyalni, hogy az áfa benne legyen a kiadott árajánlatban. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet. A támogatás max. 5 millió Ft lehet. A teljes pályázati keret 6 millió Ft körül van. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Nem lehet kiegészíteni a normatívából amit erre kapnak ?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem lehet, mert külön kell majd elkülöníteni ezt az összeget. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A költségvetésből 100-200 ezer forintokat faragtak, nagyon jó volna ez, de át kell gondolni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megoldható az is, hogy egy rendezvény szervező cég fogja lebonyolítani aki alapvetően a 
tevékenysége miatt adómentességet élvez. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Támogatja az ötletet, és azt hogy adják be a pályázatot. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Hogy tudják biztosítani a forrást magára a rendezvényre, úgyhogy utófinanszírozott?
Dr. Kovács Miklós polgármester
3 hónapon túl nem nyúlhat a kifizetés. Maximum 3 hónapig kell meghitelezni 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
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A második féléves költségvetésből csoportosítanak az első félévesbe. Olyan pénzeket 
próbálnak meg előre hozni, amely a pályázatból utófinanszírozással visszajön. Véleménye 
szerint minél korábbra kell igazítani az első rendezvényt, hogy mire elindul a második félév 
már meglegyen a kifizetés. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem fog menni mert a kifizetési kérelemnek két beadási időszaka van az MVH-nál, az egyik 
június a másik október. 
Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Ha rendezvény szervező céggel csinálják, finanszírozza elő. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani. 

Megkérdezi ki az aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal? 
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot: 

105/2013.(VI. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a 
vidékfejlesztési  miniszter  35/2013.  (V.22.)  VM  rendelete  az 
Európai  Mezőgazdasági  Vidékfejlesztési  Alapból  a  Helyi 
Vidékfejlesztési  Stratégiák  LEADER  fejezetének 
végrehajtásához  2013-ban  nyújtandó  támogatások  részletes 
feltételeiről szóló rendelete értelmében kiírt pályázati felhívásra 
a  Bihar-  Sárrét  LEADER  HACS-hoz  benyújtja  a  „Civil  
összefogás  2014  Báránd  rendezvénysorozat”  elnevezésű 
pályázatát,  melyhez  a  hivatkozott  pályázati  forrásból  az 
elszámolható  költségekből 4.727.948,-Ft  vissza  nem térítendő 
támogatást igényel.
A  támogatás  elnyeréséhez  szükséges  önerő  részt,  ÁFA  részt, 
azaz  925.580,-Ft  a  pályázat  nyertessége  esetén  a  2014.  évi 
költségvetésében elkülöníti.
A  pályázat  megvalósítási  helyszíne  Báránd  Községi 
Önkormányzat közigazgatási területe.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat  elkészítésére  és 
benyújtására.

Határidő: 2013. június 17.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Késmárky - Kodak András képviselő
Ehhez kapcsolódóan lenne egy képviselői indítványozás, nem gondolkodnak-e azon hogy 
100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő céget alapítsanak, pontosan az Áfa problémák 
miatt. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
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Az előkészületeket ezzel kapcsolatosan már megtette. Egy következő testületi ülésen a testület 
kapni fog egy kész anyagot, előterjesztést ezzel kapcsolatosan.

Kiss Gyuláné képviselő
Szennyvízberuházással kapcsolatban megkérdezi, hol indult meg a falu mely részén?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Egyelőre a vasút utcai átemelő körzetet csinálják, kész van a róna a sport utca, szabadság út 
bizonyos része. Bekötéseket csináltak eddig, most kezdik el a gerincvezetéket, tegnap előtt 
kapták meg a végleges kiviteli terveket. 
Kiss Gyuláné képviselő
Fóliával kapcsolatosan megkérdezi, hogy az ott termelt zöldségeket úgy tudja, hogy a 
konyhára és eladásra használják fel, hogy működik a zöldségek beszállítása?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Termés függő. Beviszik a konyhára, ha ott nem tudják fogadni vagy kimarad valami azt viszik 
a piacra. 

Több hozzászólás, felvetés nem hangzik el, az ülést bezárja.

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

Ulveczki Lajosné
alpolgármester
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