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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 1. 17-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)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Mosdóczi Tibor (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel  köszönt  mindenkit.  Megállapítja,  hogy  a  testület  hat  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

1/2014.(I. 7.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének 
megválasztása
2. Intézményvezetői megbízás meghosszabbítása 
3.  A  Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  dolgozói  létszámának
bővítése
4. A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos 
kérdéskör
5. A polgárőrség épületének felújításával kapcsolatos kérdéskör
6. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A  szokásrend  szerint
Mosdóczi Tibor képviselőt javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:



2/2014.(I. 7.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Mosdóczi Tibor 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Mosdóczi Tibor képviselő

1. napirendi pont 
A Pénzügyi – Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban előterjeszti, hogy a költségvetés megtárgyalása előtt a bizottság elnökét meg kell 
választani. Három képviselő- testületi bizottsági tag van, akik közül lehetőség van elnököt 
választani.  Megkérdezi szeretné-e valaki ezt önként elvállalni a három ember közül? 
Erdős Zsolt képviselő
Véleménye szerint nincs meg a kellő tekintélye, nem tartja magát megfelelő személynek. 
Mosdóczi Tibor képviselő
Jelezte már Polgármester Úrnak, mivel új is és korábban a szociális bizottság tagja volt 
gyakorlat híján nem lenne rá alkalmas.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Nem szívesen vállalja a Pénzügyi Bizottság elnöki pozícióját , amennyiben ki van jelölve 
elfogadja, de ha van más aki elvállalja nagyon szívesen átengedi.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az előző két hozzászólás kizárta ezt, szeretné jelölni Dr. Késmárky-Kodak András képviselőt 
a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

Megkérdezi a Képviselő- testületet ki az aki ezzel egyetért? 

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

3/2014.(I. 17.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi-Gazdasági és
Ügyrendi  Bizottság  elnökének  Dr.  Késmárky-Kodak  Andrást  a  Pénzügyi-
Gazdasági és Ügyrendi Bizottság képviselő tagját választja meg.

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

Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester szünetet rendel el.



2. napirendi pont
A Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszámának bővítése

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek 
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
Megkérdezi, hogy az 1 fő létszámbővítést 2014. február 1.-től ki az aki elfogadja?

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

4/2014.(I. 17.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy  a
Bárándi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  központi  költségvetésből
finanszírozott  dolgozó létszámát  2014.  február  1.  napjával  kezdődően 11,8
főben  állapítja  meg.  Báránd  és  Tetétlen  települések  vonatkozásában  a
következők  szerinti  megbontásban:  a  székhelytelepülésen  a  finanszírozott
létszám 8,13 főre emelkedik,  míg a Bárándi Közös Önkormányzati  Hivatal
Tetétleni  Kirendeltségének  finanszírozott  dolgozói  létszáma  3,67  főre
emelkedik.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  és  a  Jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

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

Határidő: Azonnal

3. napirendi pont
A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek 
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy sajátos helyzet alakult ki a Vízmű Zrt.-nél, szeretnék ha ebben az évben a
2014-re vonatkozó bérleti díjak illetve az elmaradt bérleti díjakat 2013-ról átütemeznénk a
következő évre. Ebben az évben ne kelljen nekik ezt még megfizetni. A kifizetésre majd csak
a következő évben kerüljön sor.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A Pénzügyi  Bizottság véleményét  is figyelembe véve ki az aki a határozati javaslatot és a
halasztott fizetést támogatja?



A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

5/2014.(I. 17.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a település közüzemi ivóvíz-szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. (székhelye: 4034 Debrecen,  Hét
vezér  u.  21.  sz.,  a  jelen  határozatban  a  továbbiakban:  HBÖV  Zrt.)
üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az üzemeltető
által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a 2014. évre vonatkozó
bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:
         a  bérleti  díjak  Általános  Forgalmi  Adó-tartalmának  az  Önkormányzat
irányában való kiegyenlítésére a HBÖV Zrt.  -  az eredeti  esedékességeknek
megfelelően  -  a  bérleti  díjakról  az  Önkormányzat  által  kiállításra  kerülő
számlákban foglalt teljesítési időpontig köteles.
 
         a bérleti  díjak nettó részét a HBÖV Zrt.  legkésőbb 2015.  március  31.
napjáig köteles pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a
HBÖV Zrt.  jogosult  ezen  nettó  összegekbe  pénzügyileg  bekompenzálni  az
üzemeltetés során általa megelőlegezett,  de a bérleti-üzemeltetési  szerződés
rendelkezései értelmében az Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő
költségeket.
 
Felhatalmazza Dr. Kovács Miklós polgármestert a fenti tartalommal létrejövő,
a HBÖV Zrt-vel megkötendő megállapodás aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

4. napirendi pont
A polgárőrség épületének felújításával kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkéri a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, elfogadta és javasolja a Képviselő- testületnek 
elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A Pénzügyi  Bizottság véleményét  is figyelembe véve ki az aki a határozati javaslatot és a
halasztott fizetést támogatja?

A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

6/2014.(I. 17.) KT határozat:



Báránd Községi Önkormányzat  a Bárándért Egyesület és Polgárőrség (4161
Báránd,  Kossuth út  51.)  által  a Helyi  Vidékfejlesztési  Stratégiák LEADER
fejezetének  2013-ban  nyújtandó  támogatások  jogcím  keretében  nyert
18.965.575-,Ft  vissza  nem  térítendő  támogatás  által  megvalósításra  kerülő
Báránd, 2/2 helyrajzi  szám,természetben 4161 Báránd Kossuth út 51. szám
alatti  székhely  felújítását  támogatja,  az  Egyesület  által  a  Főnix
Takarékszövetkezetnél  felvételre  kerülő  hitel  vonatkozásában  a  hivatkozott
ingatlant a hitel fedezetéül nyújtja, s a jelzálogjog bejegyzéséhez hozzájárul,
amennyiben  a  Magyar  Államkincstár  Hajdú  -  Bihar  Megyei  Igazgatósága,
továbbá a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal állásfoglalásában hozzájárul,
továbbá az érintett ingatlan a 4/2012.(II.28.) számú rendelet az önkormányzat
vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás  szabályairól  vonatkozásában  az  üzleti
vagyon körébe kerül.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentebb hivatkozott feltételek együttes
fennállása esetén a jelzálogjog bejegyzése vonatkozásában a hitelszerződést
aláírja, s a bejegyzést elvégezze.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Késmárky- Kodak András távozik az ülésről 

5. napirendi pont
Intézményvezetői megbízás meghosszabbítása 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy Zsófiné Dede Mariann a bölcsőde vezetője kinevezésre került december 31.-
ig, viszont meg kellene hosszabbítani ezt a kinevezést 2014. március 31-ig. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
Megkérdezi ki az aki a határozati javaslatban foglalt hosszabbítást elfogadja?

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

7/2014.(I. 17.) KT határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Zsófiné
Dede  Marianna  Bárándi  Bölcsőde  vezetői  megbízását  2014.  március  31.
napjáig meghosszabbítja.

Felelős:  Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő:  Azonnal

6. napirendi pont 



Különfélék

Kiss Gyuláné képviselő
Temetővel kapcsolatos észrevétel érkezett hozzá, hogy az ünnepek alatt is csokrok tűntek el
sírokról. A településőrök nem járhatnának-e kint ellenőrizni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Természetesen járhatnak.

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

Mosdóczi Tibor
képviselő


