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rendkívüli ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              
8/2014.(I. 31.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről

9/2014.(I. 31.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

1/2014.(I. 31.)   KT rendelet:   Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II.
28.) KT rendelet módosítása

10/2014.(I. 31.)   KT határozat:  Civil szervezetekről szóló rendelet felülvizsgálata

11/2014.(I. 31.)   KT határozat:   2014. évi költségvetés tárgyalása
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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 1. 31-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)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
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  hét  fővel  határozatképes.
Megkérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 7 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  7  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

8/2014.(I. 31.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 4/2012. (II. 28.) KT rendelet módosítása
2. 2014. évi költségvetés tárgyalása
3. Különfélék

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 6 fő. 
A  testület  5  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

9/2014.(I. 31.)   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
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (II. 28.)
KT rendelet módosítása
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy szükség van az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló 4/2012. (II. 28.) KT rendelet módosítására.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendelet:

1/2014.(I. 31.) KT rendelet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (I.31) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
4/2012. (II.28) KT rendelet módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi  önkormányzatiról szóló 2011.
évi. CLXXXIX. törvény 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a nemzeti
vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény rendelkezéseit  figyelembe  véve  az  önkormányzat
tulajdonjogáról és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás szabályairól a következőket rendeli el:

1.§  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  4/2012.  (II.28)  KT  rendeletének  3.  számú  melléklete  a
következőképpen módosul:

„Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:
1.) Középületek: 
- Művelődési Ház (hrsz: 646)
- MOZI (hrsz: 1090)
- Könyvtár épület

2.) Intézmények: 
- Óvoda (hrsz: 1092)
- Orvosi rendelők (hrsz: 29)
- Egészségház (hrsz: 1208)
- TÁMASZ (hrsz. 635)
3) Egyéb ingatlan
- Pedagógusföld (hrsz:0201/6-12)
- Piaccsarnok (hrsz: 1222/2/A/2)
- Tűzoltóság (hrsz: 1)



- Tésztaüzem (hrsz:183/7)
- Szolgálati lakások (hrsz:1199, 1113,635)
- zárt kertek”

2.§  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a
vagyongazdálkodás  szabályairól  szóló  4/2012.  (II.28)  KT  rendelete  az  alábbiak  szerinti  4.  számú
melléklettel egészül ki:

„Forgalomképes üzleti vagyon:

- Rekortánpálya (hrsz: 2/2)”

3. §  Jelen rendelet 2014. február 3. napján lép hatályba,  és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Báránd, 2014. január 31.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

2. napirendi pont
2014. évi költségvetés tárgyalása
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 a Képviselők illetménye is betervezésre került, aki szeretné felveheti.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
A tiszteletdíját a Rákosi Irén alapítványnak szeretné adományozni. 

A Képviselő- testület megtárgyalta és a képviselők egy része a tiszteletdíjaikat civil 
szervezetek támogatására ajánlják fel. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy ennek következtében felül kell vizsgálni a civil szervezetek támogatásáról
szóló rendeletet. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

10/2014.(I. 31.) KT határozat:



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  helyi  önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2002.(XII.12) számú
felülvizsgálatának szükségességről határoz. 
Felkéri  a  Polgármestert  szükséges  intézkedések  megtételére,  a  Jegyzőt  a
rendelettervezet elkészítésére.

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

Határidő: Folyamatosan

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy megvárják a Támasz költségvetését, amint megvan még egyszer összeülnek.
A módosítások átvezetésre kerülnek, második körben lesz megtárgyalva. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A Pénzügyi  Bizottság  javaslatát  figyelembe  véve  első  körben  javasolja  elfogadásra  ezt  a
költségvetést. Megkérdezi ki az aki ezzel egyetért?

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

11/2014.(I. 31.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Önkormányzat  és
intézményeinek  2014.  évi  költségvetéséről  szóló  döntést,  a  Kabai  Támasz
Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Társulás  költségvetésének  megérkezéséig
elhalasztja.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő távozik az ülésről

3. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi van-e valakinek a különfélék napirenden belül előterjesztése.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Március 1.-én lesz a jótékonysági rendezvényük, kaphatnának-e egy malacot? 34. éve tanít
Bárándon,  ha  visszagondol  a  múltra  az  iskola  szépen  odatette  magát  a  kulturális
rendezvényeknél. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy ennek semmi akadálya. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megköszöni a támogatást. 
Ulveczki Lajosné képviselő
A szennyvízzel kapcsolatos felszólítások kiküldésre kerültek.  Van- e valamiféle reagálás a
lakosok részéről.  
Dr. Kovács Miklós polgármester



1096 ingatlan van jelen pillanatban beintegrálva a szennyvízberuházásba, ebből 1000 ingatlan
tulajdonos rendszeresen 80-90 %-os fizetési hajlandósággal fizet. 96 ingatlan tulajdonos van
akik negatívan reagáltak, közülük egy része aláírta az LTP szerződést, de nem fizettek eddig
valamint a közmunkások akiknek elindult a letiltás. Ők nagyon zokon veszik ezt a dolgot.  
Ulveczki Lajosné képviselő
A piac felől a teret nem lehet e kibővíteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Meg kell várni a csatornázást.

Mosdóczi Tibor képviselő
Megkérdezi  hogy  nem  lehetne-e  akadály  mentesíteni  a  templom  bejárati  ajtaját,  hogy  a
mozgássérültek  is  nyugodtan  be  tudjanak  menni  kerekesszékkel?  Deszkából  csinálni  két
rámpát.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Természetesen lehet, megcsinálják.

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


