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Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
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Meghívott vendégek: Koroknai Béla
Bihari-Horváth László muzeológus

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szeretettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy a mai rendkívüli ülésnek két napirendi pontja 
van. Egyik a Múltunk Házával kapcsolatos kérdéskör, a másik pedig a különfélék napirendi 
pont.  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 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül:

41/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Múltunk Házával kapcsolatos kérdéskör
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 alpolgármestert javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

42/2013.(IV. 04.) 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.
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Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester

1. napirendi pont
Múltunk Házával kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjeszti  az  első  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  a  tegnapi  nap  folyamán  e-mailben 
elküldte  a  képviselőknek  a  Bihari-Horváth  László  által  részére  megküldött  megkeresést. 
Átadja a szót Koroknai Bélának, vázolja fel a Múltunk Házával kapcsolatos kérdéseket. 
Koroknai Béla
Tavaly óta szeretnék, hogy helyre rázódjon a Múltunk Háza, ezért működési engedélyre lenne 
szükség.  Muzeológia  szempontból  sikeresen  vették  az  akadályokat.  A  cél  a  szabályos 
működés megteremtése, ehhez szükséges a hivatalossá válás. Az engedélyezési folyamatot jó 
lenne  minél  hamarabb  elindítani  a  pályázati  lehetőségek  végett.  Ez  a  feltétele  a  tovább 
fejlesztésnek.  Civil  szervezetek  anyagilag  sokat  támogatták.  A  továbblépést  szeretnék 
megoldani. Tavaly októberben tárgyalt a Képviselő- testület arról, hogy belépnek az Észak 
Bihari szakszolgálathoz, akkor fellelkesült, de a költségvetés megtárgyalása után tudomására 
jutott,  hogy a  pénzügyi  helyzet  ezt  nem engedi,  akkor  volt  egy  javaslata  Bihari-Horváth 
László muzeológushoz, hogy az egyesületük átvállalja erre az évre az összegnek a kifizetését. 
Meggyőződése,  hogy a  múzeumra  van  igény.  Az elmúlt  időszakban és  mostanság  is  sok 
minden történt a Múltunk Házában. Takarékosság jegyében, kedden, csütörtökön, és ha volt 
rá igény szombaton voltak nyitva. Volt húsvéti kézműves foglalkozás, kiállítást, előadásokat 
és civil fórumot is szerveztek. Bővült 3 írógéppel a kiállítás. Több csoportot is fogadtak ebben 
az évben, a kiállításokat több „idegen” ember is látta és ezzel Báránd hírét viszik tovább. 
Büszke volt arra, hogy Henz Hettler Úr több órát eltöltött a Múltunk Házában. Azért mondta 
el ezeket, hogy lássa a Képviselő- testület,  hogy nem sok pénz van, de ennek ellenére sok 
mindent  tettek.   Átadja  a  szót  Bihari-Horváth  László  muzeológusnak,  hogy  ismertesse  a 
hivatalossá válás oldalát is.
Bihari-Horváth László muzeológus
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Főbb  vonalait  az  intézményfejlesztésnek  októberben  már 
elmondták. A jogszabályok változtak, változott a múzeumi törvény, változott az a rendelet, 
amely az egyes intézmények működését is szabályozza. Ez utóbbi rendelet  március 25.-én 
jelent meg a Magyar Közlönyben. Ami igazán sürget az egy jó pályázati lehetőség, erről még 
nem késett le az önkormányzat.  A központi költségvetésben 300 millió Ft van elkülönítve 
működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények állandó kiállításainak a létrehozására, 
és erre lehet támogatási kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtásának határideje április 30. 
lenne.  Személyes  egyeztetések  során  a  minisztériumban  mondták,  hogy  ezt  az  időpontot 
módosítják  május  15-re.  Lesz  lehetőség  a  pályázat  beadására.  Ez  egy  olyan  támogatás, 
amelyhez  10%-os  önrész  szükséges.  Jó  lehetőség  arra,  hogy  tovább  bővüljön  a  kiállítás. 
Először a működési engedély iránti kérelem beadása szükséges. A költségvetés módosulása 
okozott annyiban változást, hogy a tavaly októberben meghozott egyik határozat szerinti 300 
ezer Ft-os felajánlás nem áll rendelkezésre. A Hajdú-Bihar Megyei falusi turizmus egyesület 
viszont ezt a költséget ki tudná állítani. Ennek az intézménynek a fenntartása közös lenne, az 
önkormányzat fizetné a Múltunk Háza üzemeltetési költségét. Ha az önkormányzat szeretné 
fejleszteni ezt az intézményt, azt tanácsolja, hogy a működési kérelmet adja be.  
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Két hozzászólást szeretne tenni ezzel kapcsolatosan, elhangzott, hogy az önkormányzat egy 
fillér támogatást sem adott, ezzel szemben a Múltunk Háza közel 1 millió Ft-os működési 
költséggel működik, amelyet az önkormányzat az elmúlt években rendelkezésre bocsátott. A 
beadandó  kérelmet  nem  kapta  meg  februárban.  Lenne  pár  kérdése,  mert  utána  nézett  a 
jogszabályi háttereknek. Tisztázni kell hogy muzeális gyűjtemény vagy muzeális kiállítóhely, 
mert a szakági megbontásokban nem mindegy hogy mire adunk be kérelmet. 
Bihari-Horváth László muzeológus
Muzeális kiállítóhelyről lenne szó. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A jogszabályban nevesítve vannak a folyamatos és rendeltetésszerű működéshez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek. Mit takarnak ezek jelen pillanatban?
Bihari-Horváth László muzeológus
Október óta a személyi feltételek tekintetében az az irányelv nem változott, hogy a minimum 
nyitvatartási időnek megfelelő időben kell muzeális kiállítóhely esetében egy közművelődési 
vagy  muzeológus  munkakört  kialakítani.  Ezt  konkrétan  nem  azt  jelenti,  hogy  feltétlen 
közalkalmazott  jogviszonyt  kell  kialakítani,  hanem  lehetséges  megbízási  szerződéses 
formában.  A  tárgyi  feltételeket  illetően  pedig,  szükséges  egy  állandó  kiállítás  illetve  a 
működési  engedélynek a kérelmében kell  megjelölni  azt,  hogy milyen  szintű védelemmel, 
rendelkezik a muzeális  intézmény.  Szaknyilvántartást  kell  vezetni,  ez akkor lép életbe,  ha 
megkapta az intézmény a működési engedélyt.  Az üzemeltetést  kell biztosítani.  Egy stabil 
működés egy stabil nyitva tartás az ami szükséges a kérelem beadásához. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Utána  nézett,  hogy  öt  alapvető  feltétele  van  jogszabály  szerint.  Az  épület  elektronikus, 
mechanikus vagy élő erővel ellátott védelme. Jelen pillanatban ezzel a Múltunk Háza nem 
rendelkezik. Hetente legalább három napon át, hétvégente legalább egy napon át négy órás 
nyitva tartás szükséges, amelyhez jelen pillanatban közművelődési szakemberre van szükség. 
A harmadik alapvető feltétel  hogy az intézményben egy munkakört  létesítenek és ezt  egy 
múzeumi  közművelődési  képesítéssel  rendelkező szakember  tölti  be,  ez  módosult  március 
25.-én annyiban hogy megbízási  munkaszerződéssel ezt  el lehet  látni.  A kulturális  javakat 
hitelesítés nélkül pedig alapleltárból külön nyilvántartásba veszi a fenntartó. 
Az  épület  védelmét  milyen  biztonsági  rendszerrel  lehet  megoldani?  Szervezeti  rendszer, 
szervezeti struktúra hogy állna fel? Feladat – átvállalási szerződésről van szó, szakmai feladat 
ellátás  vonatkozásában,  amelyet  az  Észak  Bihari  múzeumi  szakszolgálat  ellát.  Számára 
aggályos,  hogy  van  egy  MVH-s  pályázat,  amely  kötelez  5  éves  fenntartási  időszakra,  a 
pályázat  engedélyezi-e  a  szakmai  feladatellátás  kihelyezését.  Nyilvántartási  és  statisztikai 
adatszolgáltatási  kötelezettséget  is előír  a törvény,  információs rendszer fenntartás.  Milyen 
követelmények  vannak,  hogyan  lehet  ezt  teljesíteni?  Ami  a  legjobban  aggasztja,  hogy 
nyilatkozat  szükséges  a  fenntartási  költségek  fedezetére  vonatkozóan,  az  engedélyezésre 
vonatkozó kérelemnek kötelező melléklete a fenntartó nyilatkozata, hogy ezeket a költségeket 
folyamatosan az elkövetkező években biztosítja. Kérdéseket vet fel, hogy jelenleg ebben a 
gazdasági  helyzetben  a  következő  években  hogyan  fog  ez  teljesülni.  Ahogy  a  működési 
engedély kiadásra  kerül  egy 5 éves  fenntartási  kötelezettség  van pályázati  szinten az alfa 
program vonatkozásában. Kérdésként merül fel számára az is, hogy felelős nyilatkozatot kell 
tenni a fenntartónak a nyilvántartásba vételről. Ezzel kapcsolatosan nincs információja, hogy 
ki ellenőrizte, ki vette nyilvántartásba, milyen jogcímeken vették nyilvántartásba. Azt is írja a 
törvény,  adott  esetben  ezek  kulturális  javak  körébe  fognak  kerülni,  ezeknek  a 
továbbszármaztatásával  komoly adminisztrációs terhek és adott  esetben pénzügyi  terhek is 
állhatnak.  Éves  és  középtávú  meghatározással  kapcsolatban  van-e  bármilyen  elképzelés? 
Intézményi  rendszerről beszélünk külön Szervezeti és Működési Szabályzatra van szükség, 
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erről nincs információja ki fogja elkészíteni és milyen formában fog rendelkezésre állni. Maga 
a  jogszabály  előírja,  hogy  a  miniszter  határozza  meg,  az  alkalmazottak  képesítési 
követelményeit  az éves munkatervhez szükséges szakmai mutatókat,  intézményvezető által 
előírta  szakmai  képesítéseket,  ezekkel  ki  fog  rendelkezni  és  milyen  formában  fogja 
előteremteni? 
Pályázattal kapcsolatosan lenne kérdése, megtalálta azt a rendeletet, amely erről rendelkezik, 
a beadási határidő április 2 volt meghatározva, jelen pillanatban csak 2011 óta működő és 
jelen  pillanatban  fennálló  közművelődési,  ill.  muzeális  intézményekhez  nyújthat  feladat 
ellátási támogatást. 
Nem  ellene  van,  nem  meggátolva  az  átalakítást,  de  a  fiskális  szemléletet  kell  előtérbe 
helyeznie.  Ezekkel  a  feltételekkel  a  jelen  helyzetben,  hogy  a  közművelődésben  négy 
órásítások,  leépítések  és  megvonások  voltak,  nem  biztos  abban  hogy  egy  új  intézmény 
rendszer létesítésére lesz anyagi forrás ebben az évben. 
Bihari-Horváth László muzeológus
A 13.sz.  rendelet,  amely  valóban  700  millió  Ft-ról  szól,  azért  kerül  szétosztásra,  mert  a 
megyei muzeális szervezetek megszűntek 2012 év végén, és nagyon sok intézmény a helyi 
önkormányzatok fenntartásába került. Ezen intézmények támogatására kerül ez a 700 millió 
Ft. Az alfa program, ettől külön álló forrás a 300 millió Ft és nem ugyanarra használható fel. 
Az alfa program állandó kiállításoknak ad lehetőséget. Egy feltétele van, hogy önkormányzati 
fenntartású  legyen  az  intézmény.  Már  három  muzeális  intézményt  szervezett  és  hasonló 
hozzáállásokkal  találkozott.  Nem  probléma,  ha  nem  az  önkormányzat  hozza  létre  az 
intézményt, létrehozhatja egy civil szervezet is, annyi lesz a különbség, hogy erre a konkrét 
forrásra nem tud pályázni. Mechanikus védelemmel rendelkezik az épület, kulccsal zárható 
nyitható. Országos múzeumoknál is nehezen megoldható manapság hogy kamera és riasztó 
rendszerrel legyen ellátva. Ezt nem látja kockázatnak. Most sem az önkormányzat működteti 
a Múltunk Házát,  de a működése nagyon jó a falunak és a közösségnek. Adminisztrációs 
kötelezettségeket  illetően  egy  szaknyilvántartás  létrehozását  írja  elő  az  adott  jogszabály. 
Leltárkönyvet kell beszerezni, ezt a Nemzeti Múzeum nyilvántartási osztályáról teheti meg a 
muzeális intézmény fenntartója. Ő nem látja ezeket a kockázatokat, ha a működtetés nem lesz 
biztosított esetleg visszavonják a működési engedélyt.  Tanácsolja, egy muzeális  intézmény 
létrehozása tárgyában nyilatkozatot tegyen a Képviselő- testület, ill. hogy a továbbfejlesztés 
lehetőségét legalább a civil szervezettől ne zárják el. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az intézményesítés feltételei alapvetők. Albérletbe, használatba nem lehet adni az MVH - s 
pályázat  miatt.  A visszavonással  kapcsolatban,  ha  egy év  után  megszűnik  az  intézmény, 
komoly visszafizetési kötelezettsége van. Szervezeti struktúráról, stratégiai munkatervekről, 
elkövetkezendő közép és hosszú távú tervekről nem esett szó. Ezek alapvető feltételek. 
Bihari-Horváth László muzeológus
A  személyi  feltételek  kielégítése  muzeális  kiállítóhely  esetében  a  nyitvatartási  időnek 
megfelelő  időtartam szerinti  munkakör  vagy foglalkoztatás  létrehozása  és ezzel  ez  a  fajta 
szervezeti  követelmény kielégíthető.  Sok kiállítóhely működik  egyszemélyes  múzeumként. 
Ami  a  visszafizetési  kötelezettséget  illeti,  kérdésként  akkor  merülne  fel,  hogyha  az  alfa 
programot megnyerné az önkormányzat,  és ez akkor történhetne meg, ha az önkormányzat 
adja be a működési engedély kérelmet és így hozza létre a muzeális intézményt.  A bérleti 
jogviszonyt arra az esetre értette, ha nem az önkormányzat adja be a működési engedély iránti 
kérelmet,  hanem  egy  civil  szervezet,  az  önkormányzatot  terhelné  a  visszafizetési 
kötelezettség. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Arra az MVH-s pályázat alapján nincs mód és lehetőség. 
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Bihari-Horváth László muzeológus
Önök  tudják,  önök  ismerik  a  beadott  pályázatot  milyen  lehetőség  van  erre  a  bizonyos 
működtetésre. Kérne erről egy tájékoztatást, hogy az MVH-s pályázat annak a hasznosítását 
illetően milyen feltételeket, milyen célt határozott meg?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájházként  van  meghatározva  a  pályázati  kiírásban,  hogy működtetni  kell.  Kérdése  ezzel 
kapcsolatosan, hogy mennyiben különbözik a tájház ill. egy muzeális kiállítóhely? A törvény 
is különbontja. Pályázatban mennyire összeférhető egy ilyen működési engedély beadása? 
Bihari-Horváth László muzeológus
A  tájház  népi  építészeti  szempontból  jelentős  épületben  elhelyezett  hiteles,  lakásbelső 
kiállítás. A kiállítóhely fogalma egy gyűjtőfogalom, amibe beletartozik a tájház, falumúzeum, 
helytörténeti  múzeum.  Ha  az  a  legnagyobb  akadály,  hogy  az  MVH  pályázata  nem teszi 
lehetővé, azt hogy például egy civil szervezet ebben az épületben működjön az egész Múltunk 
Házának, a közösségnek a működése megkérdőjelezhető. Ha nem akarják létrehozni muzeális 
intézményként ezt az intézményt, és nem hagyják azt sem, hogy az adott civil szervezet ott 
működjön nem tudja mi lehet még erre megoldás. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van  egy  kötelezettség,  amit  teljesíteni  kell.  Aggálya  ezzel  kapcsolatosan,  hogy  van  egy 
fenntartási kötelezettség, ami 5 évre terheli az önkormányzatot, ha ennek nem teszünk eleget 
és nem felelünk meg akkor visszafizetési  kötelezettség van abból is. Ezt kell mérlegelni a 
Képviselő- testületnek, hogy ez nem azon múlik, mit szeretne adott esetben, hanem van egy 
kötelezettség ami terheli az önkormányzatot. Nem saját ingatlanról van szó. 
Dr. Késmárky-Kodak András
Van benne tapasztalata, sajnos a Képviselő- testületnek illetve az önkormányzatnak is, hiszen 
folyamatban van egy visszafizetési kötelezettség pont egy MVH-s pályázatból adódóan, mert 
határidőre nem teljesítették azt a feltételt, amit kellett volna. 
Koroknai Béla
Reméli nem a Safkéhoz akarja hasonlítani.
Dr. Késmárky-Kodak András
A pályázat ugyanaz, ha nem teljesíti a fenntartási kötelezettséget, ugyanarról van szó, mintha 
nem építette  volna fel  határidőre  az épületet.  Nem valósította  meg a  pályázatban  kikötött 
feltételeket. Technikailag, fiskálisán ugyanarról beszélünk. 
Papp László Csaba képviselő
Számára nem fontos dolog. A pályázati feltételt hogyan teljesítjük 5 éven keresztül.  Azért 
nem fontos  mert  most  is  így  vagy  úgy  működik  ez  a  dolog.  Problémája  ezzel  az  egész 
dologgal kapcsolatban, egyrészt a rendszerrel, ha valaki bead egy pályázatot, és tovább akar 
lépni  egy  olyan  plusz  dolgot  generál,  mint  egy  intézménynek  a  legalizálása.  Azt  kell 
eldönteni, hogy továbblépünk-e vállalva minden kötelezettségét, vagy marad minden így és 
ugyanolyan  lelkesedéssel  működtetjük  tovább.  Be van  tervezve  idén  is  az  1  millió  Ft  az 
önkormányzat részéről. Sok kérdés merült fel ami megoldásra vár. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Elmondja,  hogy  Bihari-Horváth  László  gondolataiból  úgy  érzi  meg  lehet  valósítani, 
Polgármester  Úr  mint  jogász,  jogilag  alátámasztotta,  hogy  ez  nem  ilyen  egyszerű,  sok 
feltétele, kötöttsége van. Lehetne egy számítást csinálni, hogyan járunk, így hogyan járunk 
úgy. Ezt kellene tisztázni. Olyan értékek teremtődtek itt meg, amit nem szabad abbahagyni. 
Tovább kell vinni, nem szabad bezárni ezt az épületet. Fél, ha nem társak ebben, bezárásra 
kerül.  
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Papp László Csaba képviselő
Meg kell  egyezni,  hogy a felmerülő költségeket ki vállalja, ne érje meglepetés egyik felet 
sem. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Támogatja a Múltunk Házát.

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 17:00 órakor távozik az ülésről. 

Koroknai Béla 
Elnézést kér, ha rosszul fogalmazott az elején. Soha nem mondta azt, hogy az önkormányzat 
nem tett hozzá semmit, akár erején felül is. Óriási dolog hogy ki van fizetve a rezsiköltség. 
Azt próbálta elmondani mennyi minden történt anyagi hozzájárulás nélkül is. A továbblépés 
lehetőségeit  kell  mérlegelni.  Első pillanattól  kezdve felvállalták,  hogy csinálják.  Nem volt 
túlzottan nagy ellenőrzés. Ha akarja, az önkormányzat akkor megtudja oldani, ha nem akarja, 
akkor nem tudja megoldani.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Látja mind a két oldalát. Látja a muzeológiai munkát, fantasztikus munka, meg kell tartani. 
De ott a fiskális oldala, nagyon komoly elszámolási kötelezettségek vannak és egyre durvább. 
Azon vannak, hogy előrelépjenek. 
Kiss Gyuláné képviselő
Szívet melengető dolog, szép kezdeményezés, ami ott van, csak támogatni tudja, nem szabad 
abbahagyni.  Megvalósítással  kapcsolatban  egyet  ért  Dr.  Késmárky-Kodak  András 
képviselővel, megoldásokat kell keresni. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő 
Szakmai  feladatellátás  a  pályázatban,  nem  tudja  megmondani  milyen  feladatokat  ró  az 
önkormányzatra,  nem  biztos  abban,  hogy  szakmailag  kell  ezt  valamilyen  formában 
intézményesíteni.  MVH – s állásfoglalás lehetne ebben az adott esetben irányadó. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Nagyon sajnálná, ha a működése leállna a Múltunk Házának. Sajnálná, mint egy a faluban élő 
lakosok közül, különösen sajnálná, mert nagyon sokan melléálltak. Egy szervező erő lett a 
községen belül. „Állam lett az államban” Lehet közös nevezőre tudnának jutni, de itt az idő 
ami  sürget.  Úgy értelmezte,  ha rövid időn belül  a Képviselő-  testület  úgymond nem adja 
áldását ennek az egésznek az elindulására, akkor nincs lehetőség a pályázatra. Támogatja a 
létrehozását. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Értékteremtő, közösség teremtő voltát senki nem kérdőjelezi meg. Működhet-e tovább abban 
a formában, amiben jelen pillanatban vagy mindenképp intézményi szintre kell emelni és azt 
kell erősíteni. Mint az önkormányzat első emberének szem előtt kell tartania, hogy ne sodorja 
az önkormányzatot  olyan  előre nem látható  következményekbe,  amelynek a későbbiekben 
esetleg negatív hatása lesz. Véleménye szerint e között a kettő között kell állást foglalni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Egy gondolatot szeretne hozzáfűzni ahhoz, hogy működhet-e így ahogy most működik. Nem 
fényezni szeretné Béla szerepét, de ki kell mondani, hogy ingyen és bérmentve minden egyes 
alkalommal odament és ő ezért semmilyen fizetséget nem kapott. Személyi feltételeknek ő 
felelt meg. 
Kiss Gyuláné képviselő
A tovább lépés,  a fejlődés lehetősége mindenféleképpen az,  ha intézményesített  formában 
működik  tovább  a  Múltunk  Háza.  Megkérdezi,  ha  működési  engedélyt  fog  kapni, 
költségvetési  támogatást  lehet  e  igényelni?  Az  önkormányzatot  nem  hozhatja  kedvezőbb 
helyzetbe?
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Dr. Kovács Miklós polgármester
Jelenleg  a  közművelődési  szakfeladatra  kap támogatást  az  önkormányzat,  közművelődésre 
adott  esetben  ahol  muzeális  kiállítóhely  van,  abba  a  keretbe  kell  beletenni  a  működtetési 
költségeit.  
Bihari-Horváth László muzeológus
Az MVH korábban megnyert pályázat kötelezettségeitől nagyban függ az, hogy mi történhet 
ebben az épületben a későbbiek során. Ezt az ülést végig hallgatva azt  javasolja, hogy az 
önkormányzat  arról  nyilatkozzon,  hogy amennyiben az MVH támogatás  lehető  teszi,  nem 
önkormányzati  jellegű  akár  civil  szervezet  működtesse  ezt  a  dolgot.  Vállalkozói  szellem 
hiányzik  a  döntés  meghozatalában.  Biztosítsák  a  fejlődés  lehetőségét.  A  fejlesztésre 
mindenképp  szükség  van.  Minél  hamarabb  érdemes  lenne  döntést  hozni,  hogy  azok  a 
pályázati lehetőségektől ne essen el az akinek erre lehetősége lesz. 
Koroknai Béla 
El van keseredve, beleöregedett az állandó szélmalomharcokba. Nem látja lesz e most döntés. 
Úgy látja, a falunak kell ez a munka a testületnek nem. Lendületesebb hozzáállást gondolt. 
Nem minden a fiskális hozzáállás. Amíg csak és kizárólag fiskális módon állnak hozzá, addig 
nem is  mennek előre.  Gyermeke ez az egész nem szeretné feladni,  beleadja  szívét  lelkét. 
Maradhat-e így ahogy eddig működött,  hosszútávon gondolkodhatnak-e ebben így? Többet 
kellene elmondani a dolgaikról, de soha nem kapnak megerősítést.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nagyon nehéz a jelenlegi gazdasági helyzetben. Minden döntést át kell gondolni és meg kell 
fontolni.  Mérlegelni  kell  bizonyos  döntéseket.  Azt  hogy  a  falu  ezt  szeretné,  senki  nem 
kérdőjelezi  meg.  Hosszútávon  a  jelenlegi  helyzetben  nagyon  nehéz  tervezni.  Lehet  ez  a 
hozzáállás nem egy vállalkozói szellemű hozzáállás, de nem egy felelőtlen hozzáállás. Nem 
személy ellen vagy az ott végzett tevékenység ellen irányul, felelősen kell átgondolni ezeket a 
dolgokat. 
Kiss Gyuláné képviselő
A bizonytalanságnál  semmi  sem rosszabb.  Megoldásokat  kell  keresni  arra,  milyen  módon 
lehet megoldani a Múltunk Háza működtetését, a továbblépés lehetőségeit. 
Erdős Zsolt képviselő 
Mikor olvasta a polgármester úr által eljutatott e-mailt, azt gondolta ez egy „sima” kör lesz, 
abból kifolyólag is hogy tisztázódott az önkormányzatnak erre nincs pénze. Nagyon nehéz 
egy felelősségteljes döntést hozni. Tanácstalan, de egyetért azzal, hogy ezt meg kell tartani 
mert ez egy érték, a múltat ápolni kell a közösséget építeni kell. 
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Testület is azon van, hogy megoldja. Mint vállalkozó, és mint képviselő is mindig igyekezett 
konstruktív  javaslatokkal  élni.  A  bátorság  nem  egyenlő  az  önfejűséggel,  vakmerőséggel. 
Javasolja mindkét oldalról kidolgozni a lehetőségeket, és utána összeülni még egyszer.  
Papp László Csaba képviselő
Szükség van erre a feladatra. Az a legnagyobb veszteség, ha ezt nem indítjuk el.
Dr. Kovács Miklós polgármester  
A kérelem mellé felelősségteljes nyilatkozatok vannak, amiknek a megtételével kapcsolatosan 
azt kérné, hogy kifejezett határozat legyen erről, névszerinti szavazással. Javasolja Kulturális 
Bizottság felállítását. Készítse elő a teljes beadandó anyagot, alapozza meg a költségvetésben 
meghatározott  feltételeket,  terjessze  elő  a  képviselő  testületnek  és  abban  az  esetben 
felelősségteljesebb döntést lehet hozni. 
Bihari-Horváth László muzeológus
Mindenképpen  az  MVH-tól  egy  állásfoglalásra  lenne  szükség.  Miután  az  MVH  –s 
állásfoglalás megtörténik, azt tanácsolná az önkormányzat adjon ki egy nyilatkozatot, hogy 
valamelyik civil szervezet elláthatja ezt a feladatot. 
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Dr. Kovács Miklós polgármester  
Az  alábbi  kérdésekben  kell  döntést  hozni.  A  működési  engedély  iránti  kérelem  beadása 
történjen-e meg, az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, amit a jogszabály meghatároz, 
kérjünk-e  állásfoglalást,  a  működtetést  illetően  az  MVH-tól,  a  harmadik,  amit  javasolni 
szeretne és kéri is a Kulturális Bizottság felállításra kerüljön? 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja zárt ülés keretében történjen a szavazás.
Dr. Kovács Miklós polgármester  
Megkérdezi igényli-e a testület, hogy zárt ülés keretében történjen meg a döntéshozatal?
A testület 2 igen és 4 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

43/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  tervezett  Balassa  Iván  Muzeális 
Kiállítóhely tekintetében, a működési engedély, Oktatási 
és  Kulturális  Minisztérium  részére  való  benyújtásáról 
történő döntéshozatalra nyílt ülés keretében kerüljön sor.

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

Határidő: azonnal

Név szerinti szavazást javasol. Megkérdezi, hogy a név szerinti szavazás titkos legyen-e ?
A testület 1 igen és 5 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

44/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  tervezett  Balassa  Iván  Muzeális 
Kiállítóhely tekintetében a működési engedély, Oktatási 
és  Kulturális  Minisztérium  részére  való  benyújtásáról 
történő  döntéshozatalra  név  szerinti,  nyílt  szavazással 
kerüljön sor.

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

Beadja-e az önkormányzat a működési engedély iránti kérelmet amely előterjesztésre került a 
napirendi ponthoz?

Erdős Zsolt igen
Dr. Késmárky-Kodak András tartózkodik
Kiss Gyuláné igen
Papp László Csaba igen
Ulveczki Lajosné igen
Dr. Kovács Miklós tartózkodik 

A testület 4 igen és 2 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:
45/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  tervezett  Balassa  Iván  Muzeális 
Kiállítóhely  tekintetében  jelen  határozat  mellékletében 
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foglaltak  szerinti  tartalommal  hozzájárul  a  működési 
engedély,  Oktatási  és  Kulturális  Minisztérium  részére 
történő benyújtásához.

Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határoz,  hogy  tervezett  Balassa  Iván  Muzeális 
Kiállítóhely  tekintetében  biztosítja  a  muzeális 
intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I.14) 
OKM  rendelet  közérdekű  muzeális  kiállítóhelyekre 
vonatkozó feltételeit.

Felhatalmazza Ulveczki Lajosné alpolgármestert  és Dr. 
Kiss Gyula jegyzőt a kérelem aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére.

Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester
 Dr. Kiss Gyula jegyző

Határidő: azonnal
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A következő kérdés kerüljön-e az MVH-tól állásfoglalás megkérésre,  az üzemeltetést  és a 
fenntartást illetően? 
Papp László Csaba képviselő
Véleménye  szerint  erről  nem kell  szavazni,  mert  nincs  más  lehetőség  mint  megkérni  az 
állásfoglalást.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Egy háromtagú kulturális bizottság felállítását javasolja. Megkérdezi ki az, aki támogatja?
A testület 6 igen, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el: 

46/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
dönt, hogy a tervezett Balassa Iván Muzeális Kiállítóhely 
létrehozásával  kapcsolatos  feladatok  ellátására,  a 
képviselő-testület  elé  terjesztendő  kapcsolódó 
döntéstervezetek  előzetes  véleményezésére,  ideiglenes 
jelleggel Kulturális Bizottságot hoz létre.

Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző
Határidő: azonnal

Javasolja  tagnak  a  testület  részéről  Ulveczki  Lajosné  alpolgármestert  és  Kiss  Gyuláné 
képviselőt, külsősként Bihari-Horváth László muzeológust. 

Megkérdezi a Képviselő- testület tagjaitól támogatják –e?
A testület 3 igen és 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:

47/2013(IV. 04.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy ideiglenes jelleggel Kulturális Bizottságot az 
alábbiakban meghatározott összetételben hozza létre:
Ideiglenes Kulturális Bizottság:

- elnök: Ulveczki Ljosné
- képviselő tag: Kiss Gyuláné

- nem képviselő tag: Bihari-Horváth László

Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző
Határidő: azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tekintettel a vendégekre elmaradt a szokásos beszámoló. Az elmúlt egy hónap eseményeiről 
számol  be.  Három  kötelező  érvényű  döntést  született  az  elmúlt  testületi  ülésen,  amely 
végrehajtása  megtörtént,  illetve  folyamatban  van.  A  költségvetés  elfogadása,  a 
költségcsökkentések  érdekében a  szükséges  intézkedéseket  az  önkormányzat  megtette.  Az 
intézményvezetők felé kiküldésre került egy polgármesteri intézkedés, amelyhez szeretné, ha 
a későbbiekben mindenki tartaná magát. Szociális rendelet módosítása átvezetésre került, a 
polgármester  hatáskörébe  tartozó  átmeneti  segélyek  megszűntek  március  8.-át  követően. 
Minden egyes kérelem a Szociális  Bizottság hatáskörébe fog tartozni. Elfogadásra került a 
közös  hivatal  Szervezeti  és  Működési  Szabályzata,  amely  március  8.-án  szintén  hatályba 
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lépett. Március 13.-án volt egy közbiztonsági fórum Kabán, ahol a település vezetők illetve 
civil  polgárőrségek vezetői  gyűltek  össze.  Közmunkaprogrammal  kapcsolatosan  elmondja, 
hogy  minden  egyes  mintaprogram  elindult,  az  eszközbeszerzés  folyamatos,  bízva  az 
időjárásban  a  külterületi  munkák  is  megkezdődhetnek.  Az  időjárási  körülmények  miatt  a 
március 15.-ei rendezvény elmaradt, azon a hétvégén polgárvédelmi intézkedések megtételére 
került sor. Az elmúlt hetek esőzései további problémákat jelentettek a településen. Szintén 
polgárvédelmi  intézkedések  folynak,  szivattyúzások  vannak  több  utcában.  Megköszöni  a 
munkájukat a segítőknek. Március 22.-én Kabán hivatalosan is és ténylegesen is megnyitásra 
került a szennyvízberuházás. Március 25.-én volt egy lakossági fórum, ahol a kivitelezővel 
találkozhattak a település lakosai. Március hónap történése volt továbbá, hogy elkészítették a 
víztisztító konténer alapját. A mezőőri szolgálattal kapcsolatosan négy pályázat érkezett be. 
Április 18.-án 18:00 órától egy gazdafórum megtartására kerülne sor, ahol a mezőőri állásra 
jelentkezők meghallgatására kerül majd sor. Azt követően kerülnek be a jelentkezők a testület 
elé.  A  szükséges  nyilvántartó  rendszer  illetve  a  hozzá  kapcsolódó  dokumentumokat  a 
földhivataltól,  mindeddig  az  illetékes  hatóságtól  beszereztük.  Folyamatban  van  továbbá  a 
vízmű vagyon visszaadás. A gyógyszertárral kapcsolatban elmondja, hogy április 2-vel volt 
meghirdetve a megnyitása, az engedély megadása elhúzódott így valószínű egy hét csúszással 
fog megnyitni. Addig a fiókgyógyszertár rendelkezésre áll, nyitva lesz. 

Megkérdezi, van-e valakinek olyan különfélék napirendi pontban javasolt témája, amely nyílt 
ülés  keretében kerüljön megtárgyalásra?  Egy napirendi  pont  van,  ami  zárt  ülés  keretében 
kerülne megnyitásra. A testület részéről nincs nyílt ülés keretében tárgyalandó napirendi pont.

A nyílt ülést bezárja, zárt ülést rendel el. 

          k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

             Ulveczki Lajosné
   alpolgármester
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