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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 10. 02 -i rendkívüli  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. Késmárki-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 6 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:

149/2014.(X. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Szociális célú tűzifavásárlás
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  Dr.
Késmárki-Kodak András képviselőt 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:

150/2014.(X. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Dr. Késmárki-
Kodak András képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Dr. Késmárki-Kodak András képviselő



1. napirend
Szociális célú tűzifavásárlás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja,  hogy  kijött  a  Belügyminisztériumtól  a  tűzifarendelet,  amely  az  idei  évben  is
lehetőséget  biztosít  arra,  hogy tűzifára  pályázzanak.  Ebben az évben már nem kell  hozzá
önerőt  biztosítani,  csak  a  szállításhoz  kapcsolódó  költségeket  kell  az  önkormányzatnak
fedeznie. Lakásfenntartási támogatástól teszi függővé, 2 m3 / család alapon juttatható. 568 m3
–i lombos kemény tűzifát jelent, ez a maximum, amire pályázhatnak. A keretet is felemelték 3
milliárd forintra. Javasolja a Képviselő- testületnek a maximális mennyiség megpályázását,
tekintettel arra, hogy nincs önerő és a lehetőségekhez mérten juttassák el a lakosokhoz. 
Erdős Zsolt képviselő
Milyen típusú fa?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az erdészettől is függ. A nyírerdő, aki már két éve is biztosítja ezt a fát. Kemény lombos fára
gondoltak. Szenet is lehet vásárolni. 
Dr. Késmárki – Kodak András képviselő
Nem mindenkinek alkalmas a kazánja rá, hogy befogadja a szenet. A fa mindenkinek jó.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
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 határozatot:

151/2014.(X. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
csatlakozni  kíván a Belügyminisztérium által  folytatott  szociális  célú
tűzifa programhoz és a maximálisan igényelhető 564 erdei m³ kemény
lombos fafajtát kíván igényelni. A települési önkormányzat a szociális
célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

A Testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:    Azonnal
Felelős:        Dr. Kovács Miklós polgármester

2. Különfélék

A.) Kiss Imréné kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot, átadja a szót jegyző úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja, hogy Kiss Imréné a piaccsarnokban lévő helységet szeretné bérbe venni heti egy
alkalommal. Oriflame bemutatót szeretne ott tartani. A szükséges engedélyek beszerzéséért ő
felel. A bérleti díjat 400 Ft. –ban gondolja.  A cél az lenne, hogy rendszeres használatra adják
ki. 

Dr. Késmárki – Kodak András képviselő



Véleménye szerint, amennyiben fedezi a rezsiköltséget, és amíg nincs rá állandó jelentkező ne
álljon ott üresen, adják ki. 
Kiss Gyuláné képviselő
Tömeges jelentkezés esetén megpályáztatni.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Javasolja,  egyedi  alkalmak  esetén  Nyékiné  Katona  Hedviget  felhatalmazni  ennek  az
üzlethelyiségnek a kiadására, ugyan úgy mint a nagytermet. Ők mindig ott vannak, tudják
felügyelni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy rendeletmódosításra van szükség, a bérleti díjakat tartalmazó határozatot kell 
kiegészíteni ezzel a teremmel, aminek 500 Ft/ nap a bérleti díja. 
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 határozatot:

152/2014.(X. 02.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Nyékiné Katona Hedviget felhatalmazza arra, hogy Képviselő- testületi
előzetes  jóváhagyás  nélkül  a  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és
Könyvtárhoz  tartozó  épületekben  a  termeket  és  helyiségeket
rendezvények  céljára  és  egyedi  alkalmakra  saját  hatáskörében
bérbeadja.
Azzal a kitétellel, hogy az intézményvezető alkalmazza a korábbiakban
már a Képviselő- testület által is alkalmazott szerződési feltételeket. 

A  Képviselő-  testület  úgy  határoz,  hogy  a  bérleti  díjakról  szóló
határozatát kiegészíti a piaccsarnok kisebb üzlethelyiségére vonatkozó
bérleti díj meghatározásával melynek összege alkalmanként 500 Ft.

A Képviselő-  testület  Kiss  Imréné  kérelmét  elviekben  támogatja  és
megkéri a kérelmezőt a további egyeztetést a határozatban foglaltaknak
megfelelően Nyékiné Katona Hedviggel folytassa le. 

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

B.) Polgármester felhatalmazása a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben a
Képviselő testületet megillető részvényesi jogok gyakorlására

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóban  előterjeszti,  hogy  október  3-án  rendkívüli  közgyűlésre  kerül  sor,  melyre  egy
meghatalmazásra lenne szükség. Megkérdezi ki az aki ezzel egyetért?

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

153/2014.(X. 02.)   KT határozat:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete akként dönt, hogy
a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  (székhelye:  4034
Debrecen, Hétvezér u. 21. sz., cégjegyzékszáma. Cg. 09-10-000135, a
jelen  határozatban  a  továbbiakban:  Zrt.)  soron  következő  2014.
október  03.  napján  tartandó  rendkívüli  Közgyűlése  tekintetében  az
Önkormányzat  Képviselő-  testületét  megillető,  gazdasági  társaságról
szóló  2006.  évi  IV.  törvény  (Gt.)  és  a  Zrt.  Alapszabálya  szerinti
részvényesi  jogokat  és  azok  gyakorlását  eseti  jelleggel  Dr.  Kovács
Miklós polgármesterre ruházza át. Ezen átruházott hatáskörre tekintettel
a polgármester jogosult a Zrt. fentebb hivatkozott Közgyűlésén eljárni,
valamint  a  Közgyűlésen  az  Önkormányzat  Képviselő-  testületét
megillető részvényesi jogokat gyakorolni.

Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester
Határidő: azonnal

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Dr. Késmárki-Kodak András 
képviselő
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