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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 07. 08-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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel  köszönt mindenkit.  Javasolja,  hogy 3. napirendi  pontként vegyék fel  a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez tartozó földterület ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos 
határozat  hozatalt.  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:

120/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Szennyvízberuházással kapcsolatos ÁFA kérdés
2. Helyi Esélyegyenlőségi Program
3. Magyar Nemzeti  Vagyonkezelő Zrt.  ingyenes tulajdonba adásával 

kapcsolatos határozathozatal
4. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Községi Önkormányzatnak Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló  rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint  Kiss 
Gyuláné képviselőt javasolja 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:

121/2013.(VII. 08.) 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

2



1. napirendi pont
Szennyvízberuházással kapcsolatos ÁFA kérdés

Dr. Kovács Miklós polgármester
A jelen  pillanatban  már  benyújtott  számlák  illetve  az  elkövetkezendőkben  előreláthatólag 
benyújtandó  számlák  áfatartalmának  megfizetéséről  van  szó.  A  felvett  hitel  az  ÁFA 
összegeket  nem  fedezi,  ezért  az  a  lehetőség  adódott  ismételten,  hogy  Kaba  Város 
Önkormányzata  ebben  az  évben  novemberig  esedékes  ÁFA  összegeket  meghitelezné  az 
önkormányzat  számára.  5 779 000 millió Ft-nyi összeget ezt követően 6 998 936 Ft-nak az 
ÁFA részét  biztosítaná  ebben az  évben,  ezt  úgy tudja megtenni,  hogy a lekötött  betétjeit 
felbontja, ehhez kell fizetni 246 575 Ft-nyi  kamatveszteséget ami a két települs Báránd és 
Tetétlen  között  oszlana  el.  A  felvett  hitelt  az  önerő  biztosítására  és  annak  a  nettó 
finanszírozására tudják igénybe venni. Különböző díjaknak lesznek még Áfa vonzatai. 

Megkérdezi  van-e  kérdés,  hozzászólás?  Elmondja,  hogy  két  határozatot  kell  hozni  ezzel 
kapcsaolatban. A testület részéről hozzászólás nem hangzik el így szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

122/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkörmányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tetétlen - Báránd 
települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak 3.599.789, - 
Ft  összeget  kölcsönöz,  hogy  a  Társulat  biztosítani  tudja  az  áfa 
kifizetését a Kaba- Tetétlen - Báránd Közös Szennyvízelvezetési és 
Tisztító  Rendszer  Önkormányzati  Társulásnak.  A  Társulás  a 
kölcsönt a Kaba – Báránd – Tetétlen közös szennyvízcsatorna és 
tisztítómű  kivitelezését  magába  foglaló  projekt  2013.  július 
hónapban  benyújtandó  –  Tetétlen  és  Báránd  településre  eső  – 
kifizetési kéreleméhez kötődő Áfa fizetési kötelezettség teljesítésre 
használhatja fel.

A kölcsön összeg közvetlenül  a Kaba -  Tetétlen - Báránd Közös 
Szennyvízelvezetési és Tisztító Rendszer Önkormányzati  Társulás 
számlájára kerül átutalásra.

Felek a kölcsön feltételeit külön szerződésben rögzítik.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

123/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkörmányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a július 
hónapot követő Báránd és Tetétlen települést terhelő ÁFA fizetési 
kötelezettség teljesítésére további 6.998.936, - Ft összeget biztosít a 
ténylegesen  felmerülő  fizetési  kötelezettség  teljesítésére.  Az 
összeget a Társulásnak a számla benyújtását és teljesítés igazolását 
követően bocsátják rendelkezésére.  A megelőlegezett  összeget  az 
ÁFA visszatérítésekor köteles a Társulás visszafizetni.

A kölcsön összeg közvetlenül  a  Kaba -  Tetétlen  -  Báránd Közös 
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Szennyvízelvezetési  és Tisztító  Rendszer Önkormányzati  Társulás 
számlájára kerül átutalásra.

Felek a kölcsön feltételeit külön szerződésben rögzítik.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős:           Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Helyi Esélyegyenlőség Program

Dr. Kiss Gyula jegyző
A helyi hátrányos helyzetű csoportokról van szó benne, intézkedési tervet is tartalmaz. 
Kolleganő készítette, közben tanfolyamot végzett el. Szükség van rá. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Volt már ilyen. 
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? A testület részéről hozzászólás nem hangzik el így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

124/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programot  a  mellékletben 
foglaltak szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Magyar  Nemzeti  Vagyonkezelő  Zrt.  ingyenes  tulajdonba  adásával  kapcsolatos 
határozathozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Volt  egy  felmérés  januárban,  az  önkormányzat  közigazgatási  területén  lévő,  használaton 
kívüli állami tulajdonú földterületek tekintetében. Az állam térítésmentesen az önkormányzat 
tulajdonába adja. Egy ingatlan volt Bárándon a Róna utca 26. szám alatti kivett beépítetlen 
terület, amit megigényeltek. Megszületett a törvény 2013. június elején, ezt térítésmentesen az 
önkormányzat  tulajdonába  adja.  Úgy  igényelték  meg,  hogy  honvédelmi,  polgárvédelmi, 
katasztrófavédelmi  és  helyi  közfoglalkoztatásban  felhasználandó  terület.  Üres  telek,  amit 
szeretnének később a közfoglalkoztatásba bevonni. Ehhez kellene a hatályba lépést követő 30 
napon  belül  egy  döntést  hozni  arról,  hogy ezt  az  ingatlant  az  önkormányzat  tulajdonába 
fogadja  és  felhatalmazást  ad  a  Képviselő-  testület  egy  tagjának,  aki  a  szerződést  az 
önkormányzat nevében megköti. 

Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás? A testület részéről hozzászólás nem hangzik el így 
szavazásra bocsátja. 

A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

125/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Báránd 
Község területén fekvő 280 hrsz.-ú, természetben Róna utca 26. 
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sz. alatti kivett beépítetlen terület elnevezésű 1/1 magyar állam 
tulajdoni hányadban lévő ingatlant tulajdonába kívánja venni.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, ügyben 
való  eljárásra,  illetve  Dr.  Ács  Ferencet  az  önkormányzat 
jogtanácsosát a szerződés ellenjegyzésére. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Ács Ferenc jogtanácsos

4. napirendi pont
Különfélék

Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat tulajdonosi hozzájárulás megkérése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot.
A Képviselő- testület megtárgyalta és 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi határozatot:

126/2013.(VII. 08.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselőtestülete hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat:

- a  Debrecen  I.  kerület,  belterület  9193  hrsz.-ú,  a  valóságban 
Debrecen,  Arany jános  u.  42.  szám alatt  található  ingatlanon 
temetkezésszolgáltatási irodát alakítson ki, valamint

- a Debrecen II. kerület,  belterület 22273 hrsz.-ú ingatlanon, 24 
órás  halottszállítási  készenlét  megvalósítására  telephelyet 
hozzon létre.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Polgármester

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

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

Kiss Gyuláné
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képviselő
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