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12/2014.(II. 11.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről

13  /2014.(II. 11.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

14/2014.(II. 11.)   KT határozat:  Pályázattal kapcsolatos kérdéskör

2/2014.(II. 11.)   KT rendelet:   Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-
testületének 2/2014.  (II.11)  önkormányzati  rendelete
az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények
pártrendezvényekre, politikusi megjelenésekre történő
igénybevételéről  szóló  7/2006.  (III.14)  KT  rendelet
módosításáról
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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 02. 11-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)
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:

12/2014.(II. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Pályázattal kapcsolatos kérdéskör
2. Különfélék

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt  szükséges választani.  A szokásrend szerint Erdős
Zsolt 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:

13/2014.(II. 11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő



1. napirendi pont
Pályázattal kapcsolatos kérdéskör

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szóban előterjeszti, hogy a múlthét elején nyitották az önkormányzati fejlesztések elnevezésű
pályázatot, annyiban szűkítették a kört ebben az évben, hogy most két területre lehet pályázni,
egyik  az  önkormányzati  feladatot  ellátó  intézmények  fejlesztésére  valamint
sportlétesítmények  fejlesztésére.  Február  13-ig  be  kell  adni  a  pályázatot.  30  millió  Ft.  a
támogatás, amit le lehet hívni, ez 10% önerőt igényel. Külön ponton említi az óvodai, iskolai,
kollégiumi étkezést végző intézmények infrastrukturális fejlesztését, arra gondolt, mi lenne,
ha ebből az összegből a konyha épülete teljesen felújításra kerülne. Kért rá egy árajánlatot,
ami egy teljes körű felújítást jelentene, ez 27 millió Ft-ból valósulhatna meg. Ez az újítás
mindent magába foglal. A pályázat lehetőség ad 10% eszközbeszerzésre is. Ehhez arra van
szükség,  hogy  az  önkormányzat  képviselő-  testülete  támogassa,  és  az  önerőt  biztosítsa.
Márciusban döntés születhet a pályázatról. Ebben az évben megvalósításra is kerülhetne. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Kiss Gyuláné képviselő
Az önerőt elő tudják teremteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Igen, a pénzeszközbe belefér.
Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezi,  hogy az  ételszállító  kocsi  az  eszközbeszerzésbe  beleférne-e,  mert  a  jelenlegi
nagyon rossz állapotban van.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Nem kell meghatározni milyen eszközök kerülnek beszerzésre, véleménye szerint belefér.
Megoldódhatnak  a  problémák  ezzel,  az  étkező  felújítása  is  benne  van.  Úgy gondolja,  ha
lehetőség van rá, meg kell próbálni. Egyelőre ez belső felújítást takar. 
Megkéri a pénzügyi  bizottság ülésének levezetésére megválasztatott  Erdős Zsolt Képviselő
Urat, hogy ismertesse a pénzügyi bizottság döntését.
Erdős Zsolt 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 a képviselő- testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményét is figyelembe véve
ki az aki támogatja ?

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

14/2014.(II. 11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az  egyes
önkormányzati  feladatokhoz  kapcsolódó  fejlesztési  támogatás
igénybevételének részletes szabályairól 4/2014 (I.31.) BM rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott  célterületek közül az óvodai,  iskolai,



kollégiumi  étkeztetés  vonatkozásában  pályázatot  nyújt  be  a  Báránd
Községi  Önkormányzat  Konyha  épületének  felújítására.
A beruházás  összköltsége  29  972 365 ,-Ft,  azaz  huszonkilencmillió-
kilencszázhetvenkettőezer-  háromszázhatvanöt  forint,  melynek  a
pályázat értelmében vállalandó önereje 2 997 237 -Ft, azaz kettőmillió-
kilenckilencvenhétezer-kettőszázharminchét  forint,  melyet  Báránd
Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésében elkülönít a pályázat
megvalósításához.
A Képviselő - testület felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő:        2014. február 11.
Felelős:          Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Különfélék 

Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatosan van-e valamiféle fejlemény?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Igen van, nem támogatták azt hogy elrakják a táblát, de sikerült annyit elérni, hogy ki fognak
jönni és át fogják rakni. Úgy néz ki csak a kereszteződésből lesznek kitiltva a kerékpárosok, a
táblát feljebb fogják helyezni mind a négy irányban. Egy útcsatlakozást kell majd biztosítani,
hogy a közútról a járdára tudjanak menni, és a zebrán kell mindenkinek átmenni. 
Erdős Zsolt képviselő
Itt  a  választási  kampány,  minden  bizonnyal  lesznek  politikai  rendezvények  a  településen,
egyet ők is szerveznek. Nézték az erről szóló rendeletet és meg kellene határozni mennyibe
kerül a bérleti díja a piaccsarnok épületének. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  jogszabályi  dolgoknak  megfelelően  a  választási  eljárásról  szóló  törvényben  azonos
feltételekkel  bocsátanak  rendelkezésre  helyiséget  egyéb  szükséges  berendezést.  Ha  a
választási eljárásról szóló törvénynek meg akarunk felelni a jelenlegi rendeletet módosítani
kell  úgy  hogy   „minden  politikai  párt  minden  jelölt  és  jelölő  szervezet  részére  azonos
feltételek  mellett”.  Ilyen  szempontból  nem adható bérletbe  az állami  vagy önkormányzati
hatóság elhelyezéséről szolgáló épület. A választások idejére a falugazdászt át kell telepíteni,
mert állami hatóságot képvisel. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Mindenkori művelődési ház terembérleti díja 6745 Ft.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 6 fő. 
A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet:

2/2014.(II. 11.)   KT rendelet:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2014. (II.11) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú épületek, közintézmények pártrendezvényekre, politikusi
megjelenésekre történő igénybevételéről szóló

7/2006. (III.14) 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  önkormányzati  tulajdonú  épületek,
közintézmények pártrendezvényekre, politikusi megjelenésekre történő igénybevételéről szóló 7/2006.
(III.14) KT rendeletének 3.§ (1) bekezdése a következőknek megfelelően egészül ki:

„(1)  A képviselő-testület  minden politikai  párt,  jelölő szervezet  és  jelölt  részére  azonos feltételek
mellett kívánja biztosítani a tulajdonát képező épületek politikai célra történő igénybevételét.”

2.§ Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  az  önkormányzati  tulajdonú  épületek,
közintézmények pártrendezvényekre, politikusi megjelenésekre történő igénybevételéről szóló 7/2006.
(III.14) KT rendeletének 3.§ (4) bekezdése a következőknek megfelelően egészül ki:

„(4) Az igénybevétel ellenértékeként a testület a mindenkori művelődési ház terembérleti díj összegét
állapítja  meg  alkalmanként,  melyet  az  igénybevevő  az  (5)  bekezdésben  meghatározott  szerződés
aláírását követő 3 napon belül megfizet az önkormányzat számlájára.”

3. §  Jelen rendelet 2014. február 12. napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Báránd, 2014. február 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
polgármester jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
jegyző

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, hozzászólása. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
A Safke tárgyalásról lehet-e beszélni?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Sem az alperes, sem a másodrendű alperes nem jelent meg. Megtartották a tárgyalást. Első
körben a bizonyítási indítványt, amiben kérték hogy minden egyes képviselőt visszamenőleg
2008-ig  hallgassanak  meg  a  bíróság  elutasította.  Volt  egy  meghallgatás,  nyilatkozott  az



ügyről, egy újabb bizonyítási indítványt terjesztettek elő, aminek a lényege, hogy egyetlen
egy olyan jogalap van, amire hivatkozhatnak jelen pillanatban, az az hogy érdektelen volt a
település szempontjából ez a fejlesztés. Nem állt a település érdekében az, hogy egy ilyen
épület  komplexum jöjjön  létre.  Ezt  azzal  kívánják  alátámasztani,  hogy 5  éves  fenntartási
működtetési kötelezettséget az egyesület vállalt, abban meghatározott feltételekkel. Március
elejére tűzték ki az újabb tárgyalást, úgy néz ki a bírónő ítéletet is fog hirdetni. Bizakodóbbak
mint eddig, van esély arra, hogy mentesíteni fognak minket a kötelem alól. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Megköszöni a tájékoztatást. 
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

       Erdős Zsolt 
képviselő


