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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2013.02.13-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester
Köszönti  a megjelenteket.  A napirendek tárgyalása előtt  ismerteti  az elmúlt  ülés óta eltelt 
időszak  történéseit.  A  K&H  Bank  számlanyitással  kapcsolatosan,  jelen  pillanatban, 
folyamatban van a  számlák átvezetése.  Minden egyes  dokumentumnál,  pályázatnál  át  kell 
vezetni,  a  befizetések  vonatkozásában  is.  Az  első  negyedévben  a  Takarékszövetkezethez 
érkeznek a pénzek, onnantól kezdve lesz megnyitva ténylegesen a K&H számla. Lesz egy 
féléves átfutási idő. 
Február 27-én falugyűlés lesz, lesz évértékelő, hivatali beszámoló. 
A  mezőőrség  felállításával  kapcsolatosan  hozott  a  testület  határozatot,  megtörténtek  az 
egyeztetések  a  földhivatallal,  megrendelésre  került  a  földkönyv  és  a  térkép,  a  mezőőri 
pályázat kiírásra kerül.
Az SZMSZ-t is módosítottuk, az egységes szerkezetbe foglalása megtörtént. 
Az online  közvetítések  tekintetében  minden  feltétel  adott.  A következő  rendes  ülésünkön 
működni fog. 
A  közös  hivatal  kialakításával  kapcsolatosan  az  együttműködési  megállapodások, 
megszüntető és alapító okiratok aláírásra kerültek. Március 1-el feláll a közös hivatal. Ezzel 
kapcsolatosan  áthallásos  volt  a  tájékoztatás,  ami  kiment,  amennyiben  szükséges  a 
módosításokat megtesszük. 
Szeméttelepen megindultak a munkálatok, folyamatosan lesz tájékoztatás erről. Gondoskodni 
kell a terület őrzéséről, újabb szemétlerakások ne valósuljanak meg. A szeméttelepre vezető 
utat megújítják. 
Aláírásra került a szennyvíz kivitelezési szerződés, várhatóan március elejétől a munkálatok 
megkezdődnek. Lesz egy organizációs terv, ami az elkövetkezendő időben fog a Képviselő-
testület elé kerülni. 
Megkezdődött  az  egyeztetés  a  munkaügyi  központtal  a  2013.  évi  közmunkaprogrammal 
kapcsolatosan.  Négy  pályázat  beadására  került  sor  2012-ben,  egy  mezőgazdasági  és 
állattenyésztéssel  kapcsolatos pályázat,  mezőgazdasági  útfelújítással,  közúthálózat  felújítás, 
és  a belvízelvezetés,  ami betonelem gyártással  egészült  ki.  Ez a négy program,  ami  jelen 
pillanatban a Munkaügyi Központnál fut.
A Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. felmondta hulladékszállítással kapcsolatos közszolgálati 
szerződésünket. Jelen pillanatban közgyűlés összehívása van folyamatban.



Safke tárgyalás jövő héten lesz a Debreceni törvényszéken, átkerült egy másik bíróhoz. 
Lesz lehetőség, költségmentesen energetikai pályázatot benyújtani. 

Megállapítja,  hogy  a  Képviselő-  testület  7  fővel  határozatképes.  Napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb módosítási  javaslata? 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:

23/2013.(II. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének 
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1./ 2013. évi költségvetés tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
2./ Különfélék
A./  Polgármester  felhatalmazása  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok 
Vízmű  Zrt-ben  a  Képviselő-testületet  megillető  részvényesi  jogok 
gyakorlására
B./ Erdős Zsolt képviselő előterjesztése
C./ Körzethatár kijelölése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta,  hogy Báránd Község 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 kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt 
el, melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal, és 1 tartózkodás mellett meghozta a 
következő határozatot:

24/2013.(II. 13.) 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

1. napirendi pont
2013. évi költségvetés tárgyalása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp László Csaba képviselő
A  Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Kiegészítésként némi magyarázatot szeretne az előterjesztésben foglaltakhoz hozzáfűzni. A 
14 millió Ft-os hiányt sikerült 5, 8 millió Ft-ra csökkenteni. Ez azt jelentette, hogy azok a 
javaslatok, amik a múltkor elhangzottak azok átvezetésre kerültek a költségvetés tervezetében 
is. Intézményekkel kapcsolatosan is volt egy előzetes egyeztetés, a támasz közel 2 millió Ft-i 



pénzmaradvánnyal tud hozzájárulni a 2013-as évhez, ez is betervezésre került a költségvetés 
tervezetbe. Az óvodával kapcsolatosan is volt egy egyeztetés a társulás keretein belül, voltak 
pontok melyben csökkentést lehetett elérni. Növeli a kiadásokat a foglalkoztatottak kérdése. 
Szennyvízelvezetéssel  kapcsolatosan  belvíz  elvezetési  tervet  kell  készíteni  az 
önkormányzatnak, amelyre jelen pillanatban nincs költség betervezve. Ez várhatóan további 
költségtöbbletet fog jelenteni. Júliusban várhatóan két gyed-en lévő dolgozónk is vissza fog 
térni, itt is várható kiadás növekmény. 
Szóbeli  kiegészítést  szeretne  tenni,  azzal  kapcsolatban,  hogy állásfoglalást  kért  a  Magyar 
Államkincstártól, ill. Belügyminisztériumtól. Három kérdéskör merült fel a múltkori testületi 
ülésen. A képviselők és a polgármester díjazásával kapcsolatos kérdéskör, valamint az óvoda 
finanszírozása  a  költségvetésben  jelentős  mértékű  kiadás  többletet  jelent  a  béren  kívüli 
juttatások keretén belül a végkielégítés, felmentés idejére járó munkabér és ennek fedezete
Ma délután érkezett meg az állásfoglalása Magyar Államkincstártól,  megerősítette azt, ami 
elhangzott a múltkori testületi ülésen a képviselők és a polgármester díjazása saját bevételek 
terhére  tervezhető,  az  óvodával  kapcsolatosan  annyit  lehet  tenni,  hogy 2013.  utolsó  négy 
hónapjára, utólagos normatíva igénylésre van lehetőség.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Újra át fogjuk nézni, amit lehet, mindent le kell csökkenteni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Legminimálisabb kiadások lettek betervezve. Az adóbevételek is csökkenthetnek.
2013. január 1. óta feladat finanszírozásról beszélünk, teljesen új rendszer mindenki számára, 
zöldterület gazdálkodás közvilágítás, közútfenntartás, köztemető fenntartása alapfeladatokon 
belül átcsoportosításra nincs lehetőség. Amennyiben ezeket az összegeket nem használjuk fel, 
azt vissza kell fizetni az államnak. 
Előirányzati  gazdálkodás  lesz.  Mérlegelni  kell  mindenkinek,  igazodni.  Mindenki  saját 
felelősségére lépi túl a költségvetést. Mindenkinek viselni kell ezt a terhet.

A testület megtárgyalta, és 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el. 

25/2013.(II. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben  szereplő,  2013.  évre  vonatkozó  rendelet-
tervezetet nem fogadja el. A képviselő-testület szükségesnek 
tartja a költségvetéssel kapcsolatos információk beszerzését.

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert az információk beszerzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



2. napirendi pont
Különfélék

A./  Polgármester  felhatalmazása  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű Zrt-ben  a 
Képviselő-testületet megillető részvényesi jogok gyakorlására

Dr. Kovács Miklós polgármester
A  megbízólevél  és  aláírási  címpéldány,  megküldésre  került  ez  alapján  a  polgármester 
képviseli  az  önkormányzatot,  mint  állandó  képviselő.  Ezt  a  cégbíróság  visszaküldte  a 
vízműnek, azzal  az indokkal,  hogy nem fogadják el ezt  a képviseleti  jogosultságot,  arra a 
hivatkozással, hogy a Képviselő-testület a jog hordózója. Február 28-án lesz egy rendkívüli 
közgyűlés, amelyre képviseleti jogosultságot szeretne kérni eseti jelleggel. 

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:

26/2013.(II. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete 
akként  dönt,  hogy  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok 
Vízmű Zrt.  (székhelye: 4034 Debrecen, Hétvezér u. 21.  
sz.,  cégjegyzékszáma.  Cg.  09-10-000135,  a  jelen  
határozatban  a  továbbiakban:  Zrt.)  soron  következő 
2013. február 28. napján tartandó rendkívüli Közgyűlése 
tekintetében  az  Önkormányzat  Képviselő-  testületét 
megillető,  gazdasági  társaságról  szóló  2006.  évi  IV. 
törvény (Gt.) és a Zrt. Alapszabálya szerinti részvényesi 
jogokat  és azok gyakorlását  eseti  jelleggel  Dr.  Kovács 
Miklós  polgármesterre  ruházza  át.  Ezen  átruházott 
hatáskörre  tekintettel  a  polgármester  jogosult  a  Zrt. 
fentebb  hivatkozott  Közgyűlésén  eljárni,  valamint  a 
Közgyűlésen  az  Önkormányzat  Képviselő-  testületét 
megillető részvényesi jogokat gyakorolni.

Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester
Határidő: azonnal

B./ Erdős Zsolt képviselő előterjesztése
Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót Erdős Zsolt képviselőnek.
Erdős Zsolt képviselő
Magyarországon a települések kiállnak a székelyek autonómia törekvései mellett  és ennek 
jeléül kitűzik a székely zászlót. Úgy gondolta településünk is megtehetné a székely nép felé 
ezt  a  szimbolikus  cselekedetet.  Szeretné,  ha  hozna  erről  a  testület  egy  döntést  és  mi  is 
kitűznénk a székely zászlót a hivatal falára. 
Van a településnek testvérvárosa is székelyföldön, ez is indokolná. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Hármasfalu a testvérváros. Ő támogatja személy szerint.



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Honosítást sokat végzünk, nagy szeretettel jönnek hozzánk. A településnek valóban megvan a 
testvértelepülése. Ő is támogatja.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Érdekességként megemlíti, hogy Hármasfalu jegyzője itt tette le a honosítási esküt. 
Papp László Csaba képviselő
Szólnak érvek mellette is és ellene is, döntésképtelen. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi a Képviselő- testületet ki az aki támogatja a kezdeményezést. 

A testület 3 igen és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot: 
27/2013.(II. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete úgy 
határoz,  hogy  kitűzi  Báránd  Község  Polgármesteri 
Hivatalának falára a székely nép nemzeti zászlaját.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C./ Körzethatár kijelölése
Dr. Kovács Miklós polgármester
Átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal minden évben meghatározza és közzéteszi az iskolák 
felvételi körzetét, tájékoztatja a települési önkormányzatokat és az illetékességi területükön 
működő általános iskolákat a kijelölt  körzetekről.  A Képviselő- testületnek kell  véleményt 
nyilvánítani  erről.  Az Általános  Művelődési  Központ  kötelező  felvételi  körzetében  benne 
maradna Báránd, Kaba, Sáp és Tetétlen, annyi kiegészítést tehet a Képviselő- testület hozzá, 
hogy a Raffay Lajos Tagiskola kötelező beiskolázási  körzete Báránd község közigazgatási 
területe legyen kizárólag.

A Képviselő- testület megtárgyalta és 5 igen szavazattal nem és tartózkodás nélkül meghozta 
az alábbi határozatot. 

28/2013.(II. 13.) számú Képviselő- testületi határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  a 
Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  kötelező 
beiskolázási  körzetkijelölésével  kapcsolatosan 
kinyilvánítja  azon  véleményét,  hogy  elfogadja  az 
Általános  Művelődési  Központ  felvételi  körzetének 
kijelölését  Báránd,  Kaba,  Sáp  és  Tetétlen  települések 
közigazgatási területére, azzal a kitétellel, hogy Általános 
Művelődési  Központ  Raffay  Lajos  Tagiskolájának 
kötelező  beiskolázási  körzete  Báránd  község 
közigazgatási területe legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Papp László Csaba képviselő
A gyógyszertárral  kapcsolatosan szeretne bővebb információt  kapni és mennyi  a település 
létszáma?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A 2012. január 1.-ei adatok alapján 2789 fő. A gyógyszertárral kapcsolatosan december 28. 
volt  a pályázat  beadási  határideje.  1 pályázó van,  elkezdte  a gyógyszertárat  működőképes 
állapotba hozni. Engedélyeztetés alatt van, március 31.-ig kell megnyitnia. Egy úriember lesz 
a gyógyszerész. Lakossági igényfelmérés lesz. A teljes településen vállalta a kiszállítást.  
 

Több hozzászólás, felvetés nem hangzik el, így polgármester úr megköszöni a megjelenést, az 
ülést bezárja.

k.m.f

Dr. Kovács Miklós   Dr. Kiss Gyula
      polgármester                      jegyző

    Kiss Gyuláné
       képviselő

 


