
BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
4161 Báránd Kossuth tér 1.

Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291
E-mail: barandhivatal@gmail.com

______________________________________________________________________

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. április 22-én megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              
55/2014.(IV. 22.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről

56/2014.(IV. 22.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

57/2014.(IV. 22.)   KT határozat:    Saját halottá nyilvánítás

mailto:barandhivatal@gmail.com


Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 04. 22-i rendkívüli  nyílt  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
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)
Nyékiné Katona Hedvig (igazgató)

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:

55/2014.(IV. 22.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen  ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Saját halottá nyilvánítás
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
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:

46/2014.(III. 27.)   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
Saját halottá nyilvánítás

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tisztelt Képviselőtársaim!
Azon  sajnálatos  esemény  hozott  ide  ma  bennünket,  ami  a  tegnapi  napon  történt.  Mély
megrendüléssel  fogadtam  a  hírt,  hogy  volt  képviselőtársunk,  településünk  megbecsült
személye, aki mindig önzetlenül segített és tett falujáért,  aki időt és energiát nem kímélve
képviselte azokat, akik megválasztották, s reálisan és jól látta az Önkormányzat dolgait, aki
ott volt, ha segítségre volt szükségünk, s segített, ha baj volt a tegnapi napon távozott az élők
sorából,s végleg megpihent.
Hosszú és súlyos betegségét nem tudta legyőzni, a végső csatát megnyerni. Mély fájdalommal
és hálás szívvel gondolunk ma is rá, s őrízzük emlékét még hosszú időn keresztül.
Ezen  gondolatok  és  tények  okán  jeleztem  Nektek  tegnap  írásban,  s  javasoltam,  hogy  a
település saját halottjának tekintse, s rendelkezzen az alábbiakról.
Megfogalmazott egy határozati javaslatot a saját halottnak tekintés végett.
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete azért, hogy méltó módon kifejezhesse az
elhunyt iránti megbecsulését és osztozzon a hozzátartozók gyászában Papp László Csabát az
Önkormányzat  volt  képviselőjét,  a  település  köztiszteletben  álló  emberét,  a  településért
végzett 17 éves önzetlen és áldozatos munkájáért - amennyiben a hozzátartozók szándékával,
illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes- saját halottjának tekinti. 
A hozzátartozók igénye és beleegyezése esetén az Önkormányzat 
- együttműködik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételében,
- gondoskodik a gyászhír, részvétnyilatkozat elkészítéséről és megjelentetéséről, továbbá a
gyászlobogó kihelyezéséről a temetést követő napig
- díszsírhely kijelöléséről
- gondoskodik a temetési költségek viseléséről 
- a temetés utáni tor szervezéséről.
A saját  halottá  nyilvánítás  költségeit  az  Önkormányzat  saját  költségvetésében 400.000,-Ft
összeghatárig biztosítja.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  alpolgármestert  és  a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház
igazgatóját, hogy a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Őszintébb, nyíltabb ember, mint Papp Csaba volt ebben a Képviselő- testületben 17 évig nincs
és nem volt másik ilyen ember. De reméljük lesz. Az önzetlensége, amit Polgármester Úr is
elmondott,  egyértelmű  mindannyiuk  számára  és  nem  elégszer  ismételhetik  meg  ebben  a
fájdalomban. Azt, hogy a Képviselő- testület egy kézfogással nem ment hozzá azzal, hogy
köszönjük a munkádat, ezt nem könnyű a családnak sem feldolgozni. Nem véletlen mondta el
ezt  kétszer,  Csabának ez olyan felemelő érzés lehetett  volna,  úgy érzi  megfosztották őt  a
méltóságától ez által. Életében kell szeretni az embert nem halála után. Ezt azért mondta el, ha
haragszanak, ha nem, mert tudja, hogy Csabának is ez volt az érzése, és ennyivel tartozik
neki, hogy ezt megosztotta a Képviselő- testülettel. 
Kiss Gyuláné képviselő
Egyetlen  gondolatot  szeretne  megosztani.  Februárban  nagyon  szerette  volna,  ha  egy
díszpolgári kitüntetést adnának neki, mert biztos nagyon sokat jelentett volna neki életében.
Neki is az a véleménye hogy embert, munkáját  életében kell elismerni.  Kétségtelen, hogy
nagyon szép gesztus ez. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Javasolja,  ha  a  család  nem  fogadja  el  ezt  a  gesztust,  akkor  legalább  egy  díszsírhelyet
mindenképpen biztosítsák neki, ha van arra lehetőség. 
Erdős Zsolt képviselő



Benne is  van egy kis  hiányérzet  ezzel  kapcsolatban,  természetesen támogatja  a határozati
javaslatot. 

Dr. Késmárky-Kodak András képviselő
Támogatja,  annyi  kiegészítést  tenne  a  héten  a  testületi  ülés  elhalasztása  mindenképpen
javasolt lenne. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
A meghívott vendégeknek szólni kell, hogy nem lesz megtartva az ülés. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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 határozatot:

57/2014.(IV.22.) számú Képviselő-testületi határozat:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete azért, hogy méltó módon
kifejezhesse  az  elhunyt  iránti  megbecsulését  és  osztozzon  a  hozzátartozók
gyászában Papp László Csabát az Önkormányzat volt képviselőjét, a település
köztiszteletben  álló  emberét,  a  településért  végzett  17  éves  önzetlen  és
áldozatos  munkájáért  -  amennyiben  a  hozzátartozók  szándékával,  illetve  az
elhunyt végakaratával nem ellentétes- saját halottjának tekinti. 
A hozzátartozók igénye és beleegyezése esetén az Önkormányzat 
- együttműködik a temetéssel kapcsolatos intézkedések megtételében,
- gondoskodik  a  gyászhír,  részvétnyilatkozat  elkészítéséről  és
megjelentetéséről,  továbbá  a  gyászlobogó  kihelyezéséről  a  temetést  követő
napig
- díszsírhely kijelöléséről
- gondoskodik a temetési költségek viseléséről 
- a temetés utáni tor szervezéséről.
A saját halottá nyilvánítás költségeit az Önkormányzat saját költségvetésében
400.000,-Ft összeghatárig biztosítja.
Felhatalmazza  a  polgármestert,  az  alpolgármestert  és  a  Balassa  Iván
Művelődési  Ház  igazgatóját,  hogy  a  határozat  végrehajtása  érdekében  a
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
 Ulveczki Lajosné alpolgármester
  Nyékiné Katona Hedvig

Határidő: Azonnal

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



Mosdóczi Tibor 
képviselő
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