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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 03. 12-i rendkívüli  nyílt  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  hét  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:

30/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása
2. Báránd  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  álló  vízfolyások,
belvízelvezető és öntözőcsatornák használatba adása
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 Ulveczki
Lajosné alpolgármestert 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:



31/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Ulveczki Lajosné 
alpolgármestert választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné alpolgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az elmúlt testületi ülés óta eltelt időszak történéseit meséli el.  Közmeghallgatáson a 42-es
számú  főúttal  kapcsolatosan  több  probléma  is  megfogalmazódott.  Ez  napirendi  pontként
tárgyalásra  kerül.  Fontos  és  említésre  érdemes,  hogy múlthéten  volt  Püspökladányban  az
infrastruktúra fejlesztésért felelős kormánybiztos úrral egy megbeszélésen, ahol közölte hogy
a  kormány  szándékai  szerint  9  milliárd  Ft-ot  különített  el  a  köznevelési  infrastruktúra
fejlesztésére.  Ami azt  jelenti,  hogy 3  milliárd  Ft-os  megbontásban tanuszodák,  tantermek
létrehozására,  tornatermek  építésére  különített  el  a  kormány.  Közölte  a  jó  hírt,  hogy
belekerültünk az első körbe.  Településünkön is egy teljesen új tornatermet vitelezhetünk ki.
2015. szeptember 1-ig egy teljesen új szabvány szerinti tornat5erem fog épülni a településen.
Ezzel kapcsolatos jövő héten kerül sor egy személyes egyeztetésre a kormánybiztos úrral. 
Tegnap volt Földesen egy megbeszélésen, ahol jó hírrel szolgáltak. Vélhetően éveken belül
megépülhet az M4-es autópálya. Nyomvonaltérképet is kaptak. 
Bárándért  Egyesület  vonatkozásában  megépült  a  játszótér,  teljes  mértékben  elszámolásra
került.  Jövőhét  folyamán  megkezdődik  a  kondi  park  kivitelezése  is.  Az  MVH  –s  autós
pályázat vonatkozásában megrendelésre került a gépjármű, folyamatában van a beszerzése.
Megkérdezi van-e kérdés hozzászólás?
Mosdóczi Tibor képviselő
Megkérdezi a tornateremmel kapcsolatosan hogy, mit takar a szabványméret?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Négy darab szabványméret van. Gyermeklétszám, ill. osztálylétszám alapján fogják eldönteni,
hogy melyiket lehet. A mi esetünkben a 18X30 méteres pálya van kialakításra kijelölve, de
szeretné a 20X40 méteres pálya valósulna meg.
Erdős Zsolt képviselő
Van- e elképzelés hogy hol épül fel?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Igen két hely is ki van jelölve. A rekortán pálya melletti terület vagy az iskolaépület mögött.
Típustervtől függ, hogy melyik. Elsődleges cél az iskola mögötti terület lenne.
 

1. napirendi pont
Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Közel egy hónap van a választásokig. Lejártak a mandátumok a szavazatszámláló bizottsági
tagok  vonatkozásában,  ezért  új  tagok megválasztására  van szükség.  Átadja  a  szót  jegyző
úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
A választások  előtti  20.  napig  meg  kell  választani  a  szavazatszámláló  bizottságokat.  Ezt
március 17. napján 16:00 óráig tehetjük meg. Erre hatásköre a Képviselő- testületnek van. A



határozati  javaslatban  foglalt  személyek  vállalták  a  szavazatszámláló  bizottsági  tagságot.
Amennyiben  a  Képviselő-  testület  el  tudja  így  fogadni  a  határozati  javaslatot  kéri,  hogy
igennel amennyiben nem tudja nemmel szavazzon. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A szavazat számláló bizottságba rendes és póttagokat kell választania a testületnek. Jelenleg 3
szavazókör van Bárándon. 
Erdős Zsolt képviselő
Mi szerint lettek kiválasztva a tagok?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az állandó tagok, akik már többször voltak illetve vállalták azt, hogy állandóra vegyük őket, a
póttagok akik vállalták ha szükség van rájuk szívesen bejönnek.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A törvény meghatározza kik nem lehetnek. Pl.  köztisztviselő nem lehet,  az  önkormányzat
alkalmazásában álló Munka Törvénykönyves..stb. 
Erdős Zsolt képviselő
Meg volt hírdetve?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkerestek embereket.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

32/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete választási  eljárásról
szóló  2013.  évi  XXXVI.  törvény  24.§  (1)  bekezdésében  biztosított
jogkörében  eljárva  jóváhagyja  a  Helyi  Választási  Iroda  vezetőjének  a
szavazatszámláló  bizottságok  tagjaira  és  póttagjaira  vonatkozó
indítványát.
A tagok és póttagok névsora a következő:

001. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai
- Csóka László Elekné (József A. u. 14.)
- Kiss Lászlóné (Hunyadi u. 31/2.)
- Török Elek (Petőfi u. 27.)

002. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai
- Hákli Ferencné (Hunyadi u. 34.)
- Oláh Petronella (Kölcsey u. 26.)
- Ábrányi Nóra (Vörösmarty u. 24/C.)

002. számú szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai
- Dényesné Szőnyi Mária (Táncsics u. 15.)
- Karalyos Béláné (Arany J. u. 10.)
- Nagy Andrea (József A. u.15)

Nemzetiségi szavazókör Szavazatszámláló Bizottságának tagjai
- Katona Béláné (Rákóczi u. 20.)
- Kiss Imréné (Bajcsy-Zs. u. 8.)
- Kasza Éva (Vörösmarty u. 53.)



- Kerékgyártó Béláné (Kossuth u. 62/3.)
- Mester László (Kossuth u. 3.)

A bizottságok póttagjává:
- Galgóczi Márton Józsefné (Petőfi u. 20.)
- Nyéki Csilla (Kossuth 61.)
- Lakatosné Parti Annamária (Vasút u. 61.)
- Katona Antalné (Hunyadi u. 68.)
- Futóné Dienes Anikó (Kölcsey u. 13/A.)
- Nyéki Imréné (Kossuth u. 61/A.)
- Horgosi-Takács Andrea (Úttörő u. 4.)
- Pappné Szűcs Annamária (Kossuth u. 59.)

Határidő: Folyamatosan
Felelős:               Dr. Kiss Gyula jegyző, HVI vezetője

2. napirendi pont
Báránd  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  álló  vízfolyások,  belvízelvezető  és
öntözőcsatornák használatba adása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy ezzel kapcsolatosan az elmúlt héten volt
egy gazdafórum ahol sokan megjelentek. 
Tavaly  decemberben  született  egy  jogszabály  módosítás  a  vízgazdálkodási  törvény
vonatkozásában. Azt foglalta magába, hogy 2014. március 31-ig az állami tulajdonban lévő
vízfolyások automatikusan a TIVIZIG - hez fognak kerülni gondozást és fenntartást illetően.
Az önkormányzati tulajdonban lévő vízelvezető rendszerek pedig március 31-ig amennyiben
az önkormányzatok nyilatkoznak az üzemeltetés és fenntartás átadásáról szintén átkerülhetnek
a TIVIZIG fenntartásába és üzemeltetésébe. A törvénymódosításon kívül erről sehonnan nem
kaptunk  tájékoztatást.  Március  31-ig  döntést  kell  hozni,  hogy  a  külterületen  lévő
belvízelvezetést és öntözést szolgáló csatornákat átadják vagy sem. Soha nem volt és nem is
lesz olyan mértékű pénzeszköz, hogy ezeket az árkokat karbantartsák. Javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy tegyék meg a szándéknyilatkozatot, adják át az állam részére. A határidő
jogvesztő.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Vissza lehet venni?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üzemeltetési szerződéstől fog függeni.
Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Akkor kössenek úgy üzemeltetési szerződést. Vadásztársaságok jelezték neki, hogy ezeken a 
helyeken élőhelyek vannak, amelyekneka száma árkok rendbetételével tisztításával 
lecsökkent. Javasolja hogy adják át állami kézbe. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A vadásztársaságok a Hamvas Sárréttal is megállapodtak. 
Kiss Gyuláné képviselő
Ott volt a gazdafórumon. Az önkormányzatnak erre nincs nagy kapacitása, egyetért azzal 
hogy átadják az államnak. 



Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Szépen meg lett csinálva a belvízelvezetés, nem fog kifolyni a víz ha kint probléma van. 
Zsilipek nem működnek. 
Mosdóczi Tibor képviselő
Nincs összhangban az egész. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Hosszú távra kell gondolkodni. Rendbetétel mellett rendezni kell a vízjogi részét is.
Javasolja, hogy ajánlják fel. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

33/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  Báránd  Községi
Önkormányzat  vonatkozásában elvi  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy a
tulajdonában  álló  belvízelvezetést  vagy öntözést  szolgáló  vízfolyások,
csatornák, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45/D.§ (1)
bekezdésének  rendelkezései  szerint,  üzemeltetés  és  fenntartás  céljából
felajánlásra  kerüljenek  a  működési  terület  szerinti  vízügyi  igazgatási
szervnek.

A  tárgyalások  lefolytatására,  a  szükséges  megállapodás  tervezet
kidolgozására  felhatalmazza  Dr.  Kovács  Miklós  polgármestert  és  Dr.
Kiss Gyula jegyzőt.

Határidő: 2014. március 31.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

3. napirendi pont
Különfélék

1. DEKOM kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót képviselő úrnak. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Több pályázatuk elbírálás alatt van. A célkitűzésük az volt, hogy munkahelyeket teremtsenek.
Bízik benne, hogy pár éven belül közel 100 alkalmazott is lehet. Az első részében egy 27
millió Ft-os támogatásban 7 embert tudnak foglalkoztatni. Őket március 1-től alkalmazzák is.
Elindultak a képzések a két  pályázatban,  egyik a  brikettáló rész,  a másik a pálinkafőzde.
Fenntarthatóvá  válik,  Bárándon  érdemes  megvalósítani.  Motiváció  az  volt,  hogy  ne  az
embereket szállítsák el munkába, hanem hozzák ide a munkahelyet. Két nyertes pályázatról
van szó.  Mindkettőben szeretné a Képviselő- testület  támogatását  kérni,  mert  a  helynek a
kialakítása azokban az ingatlanokban valósulna meg, amit feltüntetett. Vállalja azt, hogy a
pályázati  pénzben az infrastrukturális  alapból  illetve a  bevételekből,  bérlet  díjból próbálja
olyan élhetővé tenni hogy egyrészt látványos lesz, mert egy látványos pálinkafőzdét szeretne



kialakítani ami megtekinthető lesz bárkinek.  A másik rész a brikettáló,  ezzel szeretnének
hozzájárulni a tűzifa segélyhez. Minimum 5 éves fenntartási időszaka van. Bízik benne, hogy
tovább tudják fejleszteni, bővíteni. Összesen 11 embert fognak foglalkoztatni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Öt éves fenntartási idő van de szeretnék ha 10 évre igénybe tudnák venni ezt a helyiséget.
Közel 2,5 millió Ft-ot egy összegben kifizetnék, és ebből tudnák rendbe tenni. 
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Az épület borzasztó állapotban van, van lehetőség arra, hogy normálisan igényesen 
kialakítsák. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Jelzi érintettségét. Kizárását kéri a szavazásból. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkérdezi  ki  az  aki  egyetért  érintettség  okán  Dr.  Késmárki-Kodak  András  képviselő
szavazásból való kizárásával kapcsolatban?

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 5 igen szavazattal, 0 nem és 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozat: 

34/2014.(III. 12.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi
önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  tv.  49.  §  (1)
bekezdésében  biztosított  hatáskörében  eljárva  Dr.  Késmárki-Kodak
András képviselőt,  személyes  érintettség  okán  a  napirendhez
kapcsolódóan a szavazásból kizárja.

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

Dr. Kovács Miklós polgármester
A  határozati  javaslat  szerinti  ingatlant  használatba  adják  térítésmentesen  10  évre.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,
szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 6 fő.
A testület 5 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozat: 

35/2014.(III. 12.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Debreceni Egyetem
Különleges Orvos- és Mentőcsoport (4032 Debrecen, Poroszlay út 89.)
„Megújuló  foglalkoztatás”  című  TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0071
azonosító  számú  projektje  támogatásaként  az  egyesület  részére
ingyenesen használatba adja 10 év időtartamra a 1113  helyrajzi számú,
természetben 4161 Báránd, Petőfi utca 2. szám alatti ingatlan mellékelt
alaprajzon  bejelölt  kettő  helyiségét  -  korábbi  mozgáskorlátozottak
számára kiadott helyiség, valamint a divatáru üzlet helyiségét- tekintettel
arra, hogy a pályázat keretében munkahelyteremtésre kerül sor, valamint
arra, hogy a rezsi költségeket az Egyesület viseli. A használati szerződés



vonatkozásában a rezsi költségek térítéséből fakadó 2014. évi bevételt az
Önkormányzat  az  ingatlan  felújítására,  a  rendeletetésének  megfelelő
célra való kialakítására fordítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
 Dr. Kiss Gyula jegyző 
Határidő: 2014. április 01.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Nyert a Startmunka mintaprojekt pályázat is. Amelyben közel 4,4 millió Ft lesz a másik rész
felújítására.  Ennek  az  az  ára,  hogy  az  aktív  közösségeknek  el  kell  onnan  mennie.  A
mezőgazdasági  projektelemben megtermelt  zöldségek egy feldolgozó üzemben kerülnének
feldolgozásra. Irénke néninek nem okoz gondot amennyiben máshol el tudjuk őket helyezni.
Ahhoz kéri  a  Képviselő-  testület  felhatalmazását,  hogy a Férfiklubnak ajánlják  fel  a  régi
művelődési ház, piaccsarnok, plébánia épületét,  valamint a polgárőrség épületét a felújítás
után. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

36/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
1113 helyrajzi  számú,  természetben 4161 Báránd,  Petőfi  utca 2.  szám
alatti ingatlan mellékelt alaprajzon bejelölt kettő helyiségét - Férfi Klub
helyiség  és  a  Csillagvirág  Hagyományőrző  Műhely  helyiség-  2014.
április  15.  hatállyal  kezelésébe  visszaveszi,  tekintettel  arra,  hogy  a
közmunka  programok  érték  és  munkahelyteremtő  beruházásaihoz  az
említett  ingatlanrészek  szükségesek.  Tekintettel  arra,  hogy  az
Önkormányzat  számára  a  civil  szervezetek  közösségformáló  szerepe
fontos  felkínálja  az  érintettek  számára,  hogy  a  Művelődési  Ház,  a
Piaccsarnok, valamint a Plébánia épületében (későbbiekben amennyiben
a Bárándért Egyesület székhelye felújításra kerül ott is) tevékenységüket
ellenszolgáltatás nélkül továbbfolytathatják.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

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

Melléklet:





2. Kiss Tibor kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy ebben az esetben közterületi használati díj 
ellenében lehet elhelyezni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egyenlő feltételekkel mindenkinek biztosítani kell, ha egy valakinek biztosítanak a többinek 
is kell.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nincs lehetőség arra  hogy közvilágításra,  fára  helyezzék el.  Csak valamilyen intézményre
lehet. Korlátozottak az elhelyezések. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egyetlen út a magánszemélyek kerítése, amennyiben engedélyezik. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Helyt adunk neki, közterület használati díj ellenében. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

37/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy  határoz,  hogy
Kiss Tibor a FIDESZ MPP helyi csoportelnök kérelmének a 7/2006. (III.
14.)  sz.  KT  rendelet,  az  önkormanyzati  tulajdonú  épuletek,
közintézmények  partrendezvényekre,  politikusi  megjelenésekre  történő
igénybevételéről  szóló  rendelete,  valamint  a  9/2004.  (V.25)  a
közterületek  használatáról  szóló  rendelete  értelmében  az  ott
meghatározott közterületi díjak ellenében engedélyezi.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

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

Határidő: Azonnal

3. Papp Csaba kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondja, hogy Papp Csaba a 42-es számú főút 
forgalmával kapcsolatosan fényképeket is készített. Tovább fogják küldeni a közút felé. Lesz 
e foganatja, nem tudja.
Kiss Gyuláné képviselő
Ő is tapasztalja a nagy forgalmat, mert a főút mellett él.
Dr. Késmárki-Kodak András képviselő
Az lesz a megoldás ha felépül az M4-es autópálya. Nagy sebességgel érkeznek be a faluba a 
gépjárművek, valamilyen forgalomlassító eszközt nem lehet-e a közúttal megbeszélni?



Dr. Kiss Gyula jegyző
Három hete volt kint a közút egyik munkatára. Kérdezték mit lehet ebben az esetben tenni.
Mechanikai forgalomlassítót elhelyezni nemzetközi főúton nem lehet. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Jenei Imre is megkereste ezzel kapcsolatosan. Ő is aláírta. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Megkeresni a közutat: forgalomlassítást oldják meg a településen, vizsgálják ki ezt a 
bejelentést, lehetőségekhez mérten a kár elkerülése végett intézkedéseket foganasítsanak. 
Megkérdezi ki az, aki ezzel egyetért?

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

38/2014.(III. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  Papp  Csaba  4161
Báránd,  Kossuth  59.  szám  alatti  lakos  kérelmét  megvizsgálta,  s  úgy
határozott,  hogy támogatva a  kezdeményezésben foglaltakat  tekintettel
arra, hogy az érintett út állami kezelésű főútvonal, egyrészről továbbítja a
kérelmező levelét a Magyar Közút Nonprofit Zrt.  Hajdú-Bihar Megyei
Igazgatósága  részére,  valamint  kérelmezi  a  közút  kezelőjét,  hogy
vizsgálják  felül  a  42-es  főútvonal  Báránd  település  közigazgatási
területén,  lakott  területén  átvezető  részének  forgalomlassító  eszközök
elhelyezésével  való  ellátását,  valamint  az  ingatlanokban  való  károk
vonatkozásában  kéri  a  Közútkezelőt,  hogy  mielőbb  vizsgálja  ki  a
károkozásokat,  valamint  a  későbbi  károk  és  esetleges  balesetek
elkerülése végett intézkedéseket foganatosítson.

Felhatalmazza  a  polgármestert  és  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

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

Megkérdezi  van-e  valakinek  további  kérdése,  hozzászólása.  A képviselők  részéről  több
hozzászólás nem hangzik el, így 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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