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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013. 10. 28-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. Elmondja, 
hogy a  jelen  ülésen  három napirendi  pont  lesz.  Megkérdezi,  van-e valakinek  a  napirendi 
pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. A képviselőknek módosító javaslatuk nem 
volt. 

A szavazáson jelen volt öt fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

171/2013.(X. 28.) KT  határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Erdeiné 
Hákli Ildikó képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt öt fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

172/2013.(X. 28.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Erdeiné  Hákli 
Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő



1. napirendi pont
HM szűrő vízjogi létesítési engedélyeztetéséhez hiánypótlás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A befogadói nyilatkozat, amit a múltkor elfogadtak teljesen megfelelő volt, azonban a vízjogi 
létesítési engedélyhez a hatóságnak kiegészítésre van szüksége. A Béke utca helyrajzi száma 
és  a  befogadó  árok  befogadó  képessége,  valamint  a  víztisztítótól  mért  távolsága  az,  ami 
hiányzott  a  határozatunktól.  Egy  új  határozattal  módosítanák  a  befogadói  nyilatkozatot, 
melyet hiánypótlás keretében kell benyújtani. 

Kérdezi  a  Testület  tagjait  van-e  kérdés,  hozzászólás.  A testület  részéről  hozzászólás  nem 
hangzik el, így szavazásra bocsátja. 

A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

173/2013.(X. 28.) KT határozat:
Báránd  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete 
jelen  határozat  mellékletét  képező  Befogadó 
nyilatkozatot elfogadja.
Felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  a 
nyilatkozat aláírására.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Melléklet: 

BEFOGADÓI NYILATKOZAT

Alulírott  Dr. Kovács Miklós polgármester,  mint Báránd  település  Önkormányzat 
megbízott  képviselője nyilatkozom, hogy a PROFIT HOLDER Kft. által  készített  „Báránd 
település átmeneti vízellátását biztosító konténeres vízkezelő berendezés telepítése” c. vízjogi 
létesítési engedélyezési terv alapján Báránd településen a technológiai vizet befogadó  Béke 
utcai (hrsz.: 2570) csapadékvíz elvezető árok alkalmas a napi 6 m³ keletkező technológiai víz 
befogadására, és a keletkező technológiai vizet befogadja. 

A 4161 Báránd, Béke utcai (hrsz.: 2570) csapadékvíz-elvezető árok a konténerizált 
víztisztító berendezéstől 25 méterre található keleti irányban. Az öblítővíz 100 mm átmérőjű 
zárt gravitációs vezetékrendszeren keresztül jut el a konténerizált víztisztító berendezéstől a 
csapadékvíz-elvezető árokig.

Báránd, 2013.10………
Polgármester
aláírása, pecsét



2. napirendi pont 
E.ON hálózatfejlesztés

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kovács László kérelme többször volt már napirenden a Bocskai utca közvilágítással történő 
ellátásával kapcsolatosan. A jelenlegi helyzet, hogy a meglévő villanyoszlopon kialakításra 
kerüljön egy lámpabúra, amelyre kértek egy árajánlatot, a megvalósítás költsége 70.000 Ft + 
Áfa. Kötelező feladata az önkormányzatnak a közvilágítás megvalósítása.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Nem  ártana  oda  egy  lámpa,  sebezhető  oldal,  ahonnan  be  szoktak  jönni  a  polgárőrök 
elmondása szerint a tolvajok. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Azt kell mérlegelni, hogy amennyiben ha kettő lámpát felszerelnek kb. 300 ezer Ft értékben 
akkor  a  korábbi  2,7  millió  Ft-os  költség  alól  mentesülünk..  Megfelel-e  a  lámpa  vagy 
ragaszkodnak a közvilágítás kiépítéséhez? 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Amikor utoljára beszélt vele, azt mondta legalább egy lámpa legyen. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Támogatja. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az utcának a lakott része le lesz fedve, ő is támogatja.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Költségvetést, hogy érintheti?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megborítani nem fogja  a költségvetést ez a tétel. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Meg lehetne nézni a falu táblától kifelé a kerékpárútra, néző lámpákat és oda egy időkapcsolót 
betenni és mivel 10 óra után nem valószínű forgalom lekapcsolni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kérdés, hogy mennyiért szerelnek fel egy időkapcsolót.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Ötletként merül fel, hogy ledes égőt kell kérni. Ez jóval drágább,de az üzemeltetése olcsóbb, 
tizedét fogyasztja.  
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ehhez rendszerkorszerűsítés is szükségeltethet.
Meg kell határozni egy költségmaximumot, amiből elkészítheti a kivitelező. 
Kiss Gyuláné képviselő
Mennyi a munkadíj, anyagköltség?
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Véleménye szerint árajánlatot kellene kérni legelsőnek, mielőtt döntenek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérik  az  árajánlatot  a  beszerelésre,  az  időkapcsoló  beszerelése  mennyibe  kerülne,  Az 
árajánlatkérés mind a sima mind a ledlámpa világításra vonatkozik. 
Megkérdezi ki az aki ezzel egyetért?



A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

174/2013.(X. 29.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Báránd, Bocskai u. 
területén  közvilágítás  fejlesztést  kíván  végrehajtani.  A 
közvilágítást  a  meglévő lámpaoszlopokra két  lámpatest 
felszerelésével kívánja kivitelezni. Az egyik lámpatestet 
a  Nagy  Lajos  és  a  Bocskai  u.  sarkán  kívánja 
felszereltetni, a másik lámpatestet a Bocskai utca Dózsa 
György u. felőli részén meglévő utolsó villanyoszlopra.

Felkéri a polgármestert a hálózatbővítés kivitelezéséhez 
szükséges költségek felmérésére, árajánlat kérésére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont 
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A héten lesz egy Aranyősz elnevezésű népdalverseny, a konyhát kérik meg hogy készítsék el 
az ebédet. Arra kérik az önkormányzatot, hogy a munkadíjat 25 ezer Ft-ot engedjék el. 
Kiss Gyuláné képviselő
A konyhai dolgozók ezt az ebédet munkaidőben készítik el?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Ha ők rendezvényre főznek, nem fér bele a munkaidejükbe. 
Kiss Gyuláné képviselő
Hogy lesz nekik ez kompenzálva?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Eddig a plusz munkáért semmit nem kaptak. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Aki, rendezi, szervezi fizesse meg a túlórát. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Év végén meg kell nézni, hogy hány rendezvény volt, mennyi túlmunka volt és amennyiben 
van a költségvetésben rá keret jutalmazni őket. 
Támogatja a munkadíj elengedését.

Megkérdezi  a  Képviselő-  testületet  a  munkadíj  elengedésével  kapcsolatosan  ki  az,  aki 
támogatja?A szavazáson jelen volt öt fő. 

A testület 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

175/2013.(X. 29.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  által  megrendezésre  kerülő 
„Aranyősz  népdalverseny”  tekintetében  a  meghívottak 



részére főzött ebéd elkészítésének munkadíja, amely az 
önkormányzati  konyha  részéről  merül  fel  elengedésre 
kerüljön.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester megkérdezi van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. 
A képviselők részéről több hozzászólás nem hangzik el így az ülést bezárja. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó 
képviselő


