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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 10. 27 -i alakuló 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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Szilágyi Sándorné (HVB-elnök)
Kádár Gyuláné (HVB-elnök helyettes)
Bende Lajos (HVB-tag)
Lévai Zsolt

Megválasztás után érkeztek: Horgosi – Takács Andrea
Urszné Papp Judit

1. napirendi pont 
Ünnepélyes megnyitó

Ulveczki Lajosné képviselő
Korelnöki tisztjéből adódóan szeretettel köszönti Dr. Kovács Miklóst községünk régi és új
polgármesterét, Dr. Kiss Gyulát községünk jegyzőjét, Szilágyi Sándornét a Helyi Választási
Bizottság elnökét, a bizottság tagjait, képviselő társait és a jelenlévőket. 

Felkéri a jelenlévőket, hogy énekeljék el nemzeti imádságunkat, a Himnuszt.

Ezt  követően  megköszöni  a  választás  lebonyolításában  résztvevők  Jegyző  Úr,  a
köztisztviselők, hivatali dolgozók, valamennyi önkéntes és a Választási Bizottság munkáját,
valamint a lakosságnak, hogy október 12-én élve állampolgári  jogukkal,  részvételükkel és
szavazatukkal véleményt mondtak és bizalmat szavaztak. Megköszöni, ígéri nem élnek vele
vissza. Ez a bizalom arra kötelezi a megválasztottakat, hogy a legjobb tudásuk szerint tegyék
a dolgukat úgy, hogy az mindenkor a falu javát szolgálja. Értékmérők a tettek, s nem a szavak
a látható eredmények és nem a megfoghatatlan ígéretek.  A siker záloga az összefogás, az
együtt-gondolkodás, a fegyelmezett munka.

Gróf Széchenyi István szavait idézve: „Amely terhet száz ló sem mozdíthat meg, ha egyik
balra, másik jobbra, egyik hátra, másik előre húz, az sokszor négy lónak is enged, melyek
egyformán s egyszerre húznak” 



A tét nem kicsi, a tét a hely ahol élünk, a tét Báránd a megkezdett út a változások folytatása.
Ezen gondolatok jegyében az alakuló ülést megnyitja. 

Felkéri  Szilágyi  Sándorné  asszonyt,  a  HVB  elnökét,  ismertesse  a  2014.  október  12-i
választások eredményét.

2.-3.-4. napirendi pont
A  Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének  tájékoztatója  a  helyi  önkormányzati
képviselők  és  polgármesterek  2014.  október  12.  napján  megtartott  választásának
eredményéről

Szilágyi Sándorné HVB-elnök
Miután  köszönti  a  megjelenteket,  a  mellékletben  csatoltak  szerint  ismerteti  a  választás
eredményét. Beszámolójában kiemeli: Az önkormányzati választáson a névjegyzékben lévő
választópolgárok  száma  2139  fő  volt,  szavazóként  megjelent  1281  fő,  ami  60  %-os
megjelenést eredményezett. A szavazólapok 99 %-a volt érvényes.
Ismerteti a megválasztott polgármesterre és képviselőkre leadott szavazatokat:

A szavazás  eredményeként  Báránd  község  polgármestere  Dr.  Kovács  Miklós  a  FIDESZ-
KDNP jelöltje lett, aki a szavazatok 58,13 %-t, (740 szavazatot) szerezte meg.
Az önkormányzati  képviselő választásnál az egyéni listás szavazáson a legtöbb szavazatot
kapott 6 jelölt szerzett mandátumot.
Önkormányzati képviselő ennek megfelelően: Erdeiné Hákli Ildikó, Majoros Csaba, Koroknai
Béla Sándor, Kiss Gyuláné és Ulveczki Lajosné független jelöltek, valamint Erdős Zsolt a
JOBBIK jelöltje lett.

Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a választási törvény rendelkezéseinek megsértése miatt
kifogás  sem  a  jelölt  állítás  időszakában,  sem  a  választás  alatt  nem  érkezett,  minden
zökkenőmentesen és rendzavarás nélkül zajlott.

A  törvényi  előírás  szerint  a  választási  eredmény  megállapításáról  szóló  döntés  elleni
jogorvoslatra  nyitva  álló  időt  követő  3  napon  belül  a  megválasztott  tisztségviselőknek  a
megbízólevelet át kell adni. Ennek megfelelően Polgármester úrnak és a mandátumot szerzett
képviselőknek a megbízólevelek 2014. október 16-án átadásra kerültek.

Ezt  követően  először  a  képviselők,  majd  a  polgármester  eskütételére  kerül  sor;  a  HVB
elnökének előolvasása után mindenki elismételve a szöveget, az esküt letette. 
A jelenlévők állva hallgatták végig az eskütételt.

Az  eskütételt  követően,  a  HVB tagjai  és  a  maga  nevében  mindenkinek  jó  egészséget  és
lelkiismeretes,  tisztességes  munkavégzést  kíván  azért,  hogy  az  elkövetkező  5  évben
mindannyik megelégedésére, sikeresen szolgálják Báránd lakosságát, a Község fejlődését.

5. napirendi pont 
A polgármesteri program ismertetése

Szóbeli  előterjesztés.  Megköszöni  a  Helyi  Választási  Bizottság  munkáját.  Gratulál  a
Képviselő-  testület  tagjainak.  Bízik  benne,  hogy az  esküben  foglaltaknak  maradéktalanul
eleget tesznek, a település és az itt élők érdekeinek képviseletében és szolgálatában fogják
végezni  munkájukat.  Megköszöni  a  választópolgárok,  a  település  lakosainak  a  bizalmát.



Óriási  elismerés  és  pozitív  visszajelzés  volt  számára  ez  a  választás.  Véleménye,  hogy  a
választási kampány nem mindig úgy sikeredetett,  ahogy gondolták, a negatív fenn hangok
ellenére  is  pozitívumokra  helyeződött  a  hangsúly.  A település  a  folytatás  mellett  döntött.
Elmondja, hogy a polgármesteri program egyezik a szórólappal, ami a választási kampány
során minden házhoz eljutott. Ez részletesen kifejti az általa elképzelt öt éves munkatervet,
mindazokat az elképzeléseket, amelyet az elkövetkezendő öt évben szeretne véghezvinni. 
Kiemeli  a  főbb  irányvonalakat  a  programból:  2  fő  alapterületre  koncentrálná  az
elkövetkezendő  5  év  munkáját.  A társadalmi  problémák  megoldása  –  munkahelyteremtés
ezzel kapcsolatos elképzelések, egyes társadalmi rétegek helyzetének megoldása – valamint a
településfejlesztés,  ami  alappillére  Báránd  községnek.  Számos  területen  van  még  min
dolgozni, és van mit javítani.  
2012  júniusában  olyan  dolgokat  mondott  el,  amik  2014  októberére  kivétel  nélkül
megvalósultak és a település érdekeit szolgálták. Ehhez a Képviselő- testület támogatását és
együttműködését kéri az elkövetkező öt évben. 

A Képviselő- testület a polgármester programját tudomásul vette, elfogadta. 

Ezt  követően,  hivatkozva  Önkormányzatunk  SZMSZ-ében  foglaltakra,  javaslatot  tesz  a
jegyzőkönyv hitelesítőjére. ÁBC sorrendben haladva,  javasolja hitelesítőnek Erdeiné Hákli
Ildikó képviselőt elfogadásra.
Más javaslat a jelenlévők részéről nem érkezett szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A  testület  6  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

158/2014.(X. 27.)   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

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ismerteti az alakuló ülés további napirendjeit. Más javaslat a jelenlévők részéről nem érkezett
szavazást rendelt el. 

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

159/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Ünnepélyes megnyitó
2. A Helyi  Választási  Bizottság  Elnökének  tájékoztatója  a  helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napján
megtartott választásának eredményéről



3. Képviselő-testületi tagok eskütétele
4. Dr. Kovács Miklós Polgármester eskütétele
5. A polgármesteri program ismertetése
6. A  polgármester  illetményének  és  költségtérítésének
megállapítása
7. Az  Alpolgármester  megválasztása,  eskütétele,  illetményének,
költségtérítésének megállapítása
8. Bizottságok megválasztása, nem képviselő tagok eskütétele
9. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
10. Tájékoztató  a  polgármesterre,  az  alpolgármesterre  és  a
képviselő- testület tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról,
valamint a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
11. Báránd  Községi  Önkormányzat  szervezeti  és  működési
szabályzatának módosítása
12. Különfélék

6. napirendi pont 
Az  Alpolgármester  megválasztása,  eskütétele,  illetményének,  költségtérítésének
megállapítása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Úgy gondolja, hogy az elmúlt 2,5 év és az előtte eltöltött időszak meghatározza azt, hogy ki
az a személy, aki az elkövetkezendő öt évben ezt a posztot a település életében betölthetné.
Jogszabályi  hivatkozásokra  tekintettel  is,  Ulveczki  Lajosné  képviselőt  javasolja  az
alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Szóban előterjeszti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-
ben foglalt szabályozást az alpolgármester választására vonatkozóan:
  
A képviselő-testület  a polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  választ,  több
alpolgármestert  választhat.  A képviselő-testület  legalább  egy alpolgármestert  köteles  saját
tagjai közül megválasztani az alakuló vagy az azt követő ülésen.
Az érintett alpolgármester kérésére a választás idejére zárt ülést kell tartani. 

A titkos  szavazás  lebonyolítására  az  SZMSZ szabályai  szerint  a  képviselő-testület  tagjai
sorából  szavazatszámláló  bizottságot  hoz  létre,  amely  felel  a  technikai  lebonyolításért.  A
szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készülhet, amely az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez
csatolható. 

Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról a képviselő-testület
dönt. Főállású alpolgármester az önkormányzati képviselő-testület erről szóló döntése alapján
választhat,  feltéve,  ha  a  polgármester  is  főállásban  tölti  be  a  tisztségét.  Az  SZMSZ-ben
rendelkezni kell arról, hogy az alpolgármesterek főállású alpolgármesterként vagy társadalmi
megbízatásban  végzik  tevékenységüket.  E  szerint:  a  polgármesteri  tisztség  betöltésének
módját  a  képviselő-testület  a  megbízatás  időtartamán  belül  egy  esetben  a  polgármester
egyetértésével,  a  szervezeti  és  működési  szabályzat  egyidejű  módosításával
megváltoztathatja. Ebből az is következik,  ha a főállású polgármester tisztségét társadalmi
megbízatásúra változatja, úgy az alpolgármester is csak társadalmi megbízatású lehet.



A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester  tiszteletdíjra  jogosult,  amelynek  összegét  a
képviselő-testület  a  társadalmi  megbízatású  polgármester  tiszteletdíja  70-90%-a  közötti
összegben állapítja meg.
A társadalmi  megbízatású  alpolgármester  havonta  az  illetményének,  tiszteletdíjának  15%-
ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A jogszabály  által  előírt  titkos  szavazás  lebonyolításához  szükség  van  szavazatszámláló
bizottság létrehozására. Ezen bizottság elnökének Kiss Gyulánét javasolja. 
Megkérdezte ki az, aki ezzel egyetért.

Ezen bizottság tagjainak Majoros Csaba és Erdős Zsolt képviselőket javasolja.
Megkérdezte ki az, aki ezzel egyetért.

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

160/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az  alpolgármester  választás  lebonyolításához  szükséges
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztja Kiss Gyuláné, Erdős
Zsolt és Majoros Csaba képviselőket.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

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

161/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
az  alpolgármester  választás  lebonyolításához  szükséges
szavazatszámláló bizottság elnökének Kiss Gyuláné képviselő asszonyt
választja meg.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
Ismertette a szavazás menetét.

Kiosztásra kerültek a szavazólapok.  Mindenki elhelyezte az urnába a kitöltött szavazólapját,
melyet a bizottság tagjai összesítettek.

Kiss Gyuláné képviselő, bizottsági elnök
Tájékoztatta a Testületet a választás eredményéről, mely szerint 6 érvényes szavazatból 2 igen
és 4 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással meghozta az alábbi határozatot:



162/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  alpolgármester
megválasztása  ügyében  megtartott  titkos  szavazás  eredményeként
megállapítja,  hogy  a  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  által  javasolt
Ulveczki Lajosnét, 6 érvényes szavazatból két igen és 4 nem szavazattal
a Képviselő-testület nem választotta meg alpolgármesterré.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezi mi az oka, annak hogy a szavazás eredménytelen lett?
Kiss Gyuláné képviselő
Majoros Csabát javasolná, mert a választáson, mint polgármester jelölt magas támogatottságot
kapott a falu részéről. Véleménye szerint ő lenne alkalmas arra, hogy ezt a tisztséget betöltse. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Elmondja, hogy az egyeztetést hiányolta.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Elmondja, hogy ő is hiányolta az egyeztetést. A választás eredményén is elgondolkodott, ezzel
kapcsolatosan részéről negatívumot hagyott benne a sorsolás.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkéri Jegyző Urat ismertesse még egyszer a jogszabályi hivatkozást. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Újból ismerteti a jogszabályi feltételeket:
A képviselő-testület  a polgármester  javaslatára,  titkos  szavazással,  minősített  többséggel  a
polgármester  helyettesítésére,  munkájának  segítésére  egy  alpolgármestert  választ,  több
alpolgármestert  választhat.  A képviselő-testület  legalább  egy alpolgármestert  köteles  saját
tagjai közül megválasztani az alakuló vagy az azt követő ülésen.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Tájékoztatja  a  testületet  ismét  arról,  hogy  a  polgármester  javaslatára  választ  választanak
alpolgármestert,  itt  a  Képviselő-  testületnek  javaslattételi  joga  nincs.  Ezért  nem  volt
egyeztetés és nem is lesz!
Saját meglátása szerint, az egyik fő kulcsmondat – ami a jogszabályban is elhangzik –  „a
polgármester munkájának segítésére alpolgármestert választ”. Úgy gondolja nem feltétlenül
korrekt  a  politikai  ellenfél  alpolgármesterré  nyilvánítása.  Olyan  személynek  kell  ezt  a
feladatot ellátni, aki rálátással, ismeretekkel rendelkezik erre a munkára, Jelenlévők között
Ulveczki Lajosné az aki nem egy cikluson keresztül az alpolgármester tisztséget betöltötte, ezt
a  feladatát  maximálisan  ellátta.  Tekintettel  a  szavazás  eredménytelenségére,  a  következő
ülésen  is  Ulveczki  Lajosnét  fogja  javasolni.  Amennyiben  a  testület  nem  választ
alpolgármestert mulasztásos jogsértést követ el.
Ulveczki Lajosné képviselő:
A sorsolás a  Roma Nemzetiségi  Önkormányzatnál  is  előfordult,  ott  is  szavazategyenlőség
alakult ki, bevett dolog lett ezen a választáson. Elmondja, hogy ő is volt első, volt hogy 800-
nál is több szavazatot kapott, 25 éven keresztül itt ült, 25 évvel ezelőtt más volt a helyzet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Úgy gondolja,  hogy minden egyes  képviselő,  aki  itt  ül,  egy szavazati  joggal  rendelkezik,
függetlenül attól, hogy a választópolgárok milyen támogatottsággal ítélték őt meg. 



Majoros Csaba képviselő
A falu döntött. Ezt a döntést a falu részéről maximálisan figyelembe veszi. Levonta belőle a
konzekvenciákat. Úgy gondolja, mindenkinek tudomásul kell venni a választás eredményét.

7.  napirendi pont 
Javaslattétel bizottságok létrehozására

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot, átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Szóban előterjeszti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-
ben foglalt szabályozást a bizottságok létrehozására vonatkozóan:
 
A képviselő-testület  szervezeti  és  működési  szabályzatában  határozza  meg  bizottságait,  a
bizottságok  tagjainak  számát,  a  bizottságok  feladat-  és  hatáskörét,  működésük  alapvető
szabályait.  Az  alakuló  vagy  az  azt  követő  ülésen  a  polgármester  előterjesztésére  köteles
megválasztani  a  törvény  által  kötelezően  létrehozandó  és  a  szervezeti  és  működési
szabályzatban meghatározott bizottságait. 
A bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati
képviselő  tag  jogai  és  kötelezettségei  a  bizottság  ülésein  megegyeznek az  önkormányzati
képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel.
A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A
vagyonnyilatkozatok  vizsgálatát  a  szervezeti  és  működési  szabályzatban  meghatározott
bizottság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. 
A  képviselő-testület  egyes  önkormányzati  feladatok  ellátásának  időtartamára  ideiglenes
bizottságot hozhat létre.
A  bizottság  elnökének  és  tagjainak  megbízatása  a  képviselő-testület  által  történő
megválasztással  jön  létre,  a  képviselő-testület  megbízatásának  időtartamára.  A bizottság
elnökét és – az elnökkel együtt  számított  – tagjainak több mint  a  felét  az önkormányzati
képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.
A  képviselő-testület  a  bizottság  személyi  összetételét,  létszámát  a  polgármester
előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a
bizottságot megszüntetheti.
A  bizottság  elnöke,  tagja  e  megbízatásáról  írásban  lemondhat.  A  lemondásáról  szóló
nyilatkozatot  a  polgármester  részére  kell  benyújtani.  A  megbízatás  a  lemondásban
meghatározott,  a  lemondást  követő  egy  hónapon  belüli  időpontban,  ennek  hiányában  az
írásbeli nyilatkozat átvételének napján szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza, továbbá
érvényességéhez nem szükséges a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata.
Célszerű  a  lehető  legrövidebb  időn  belül,  így  az  alakuló  ülésen  megválasztani  az
összeférhetetlenséggel,  a  vagyonnyilatkozatok  kezelésével  és  ellenőrzésével  foglalkozó
bizottságot vagy bizottságokat, mivel a képviselők és a polgármester a megbízólevél átvételét
követő 30 napon belül köteles vagyonnyilatkozatot tenni, valamint 30 napon belül a fennálló
összeférhetetlenséget megszüntetni.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja,  hogy jelenleg  két  bizottság  működik,  egy 5  fős  Pénzügyi  bizottság,  aminek  a
megalapítása kötelező és egy 3 fős Oktatási és Szociális Bizottság, ennek a megszüntetésére
vagy további fenntartására lehetőség van.
Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságba 3 képviselőt szükséges tagként valamint 2 külsős
tagot kell megválasztani. 



Külsős tagnak javasolja Lévai Zsoltot.
A képviselő testület elfogadja a külsős tagra érkezett jelölést. Megkérdezi a jelenlévő Lévai
Zsoltot, kíván- e ebben a bizottságban dolgozni, vállalja- e tagságot? A válasz a jelölt részéről
igen.
Megkérdezi  a  képviselők  közül  ki  az,  aki  vállalja  a  tagságot?  Javaslatot  kér,  Pénzügyi
Bizottság elnökének a személyére, aki képviselő lehet. 
Kiss Gyuláné képviselő
Majoros Csabát javasolja.
Majoros Csaba képviselő
Megköszöni, de ő Koroknai Bélát javasolja.
Kiss Gyuláné képviselő
Elfogadja.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Elfogadja.

Kiss  Gyuláné,  Majoros  Csaba  és  Koroknai  Béla  a  képviselők  közül  vállalta  a  Pénzügyi
Bizottsági tagságot.

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Felveti, hogy a másik külsős tag az eddig is bizottsági tag Urszné Papp Judit lehetne.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Javasolja a Bizottság külsős tagjának Urszné Papp Juditot és Lévai Zsoltot. Kiss Gyuláné,
Majoros Csaba és Koroknai Béla Sándor képviselőket tagnak és ezen túlmenően Koroknai
Béla Sándor képviselőt a bizottság elnökének is.

A szavazás a jelöltek tekintetében egyenként lezajlott a következők szerint:
A bizottság elnökének személyére: 6 igen és egy tartózkodás, a képviselőtagokra egyenként 6
igen és egy-egy tartózkodás a külsős tagok személyére 7 igen.

Dr. Kiss Gyula jegyző értesíti telefonon Urszné Papp Juditot a testület döntéséről, megkéri
jelenjen meg az ülésen.

A  polgármester  Pénzügyi  -  Gazdasági  és  Ügyrendi  Bizottság  tagjai  tekintetében  tett
javaslatával kapcsolatos szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

163/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
elfogadja  Dr.  Kovács  Miklós  javaslatát  és  Pénzügyi  -  Gazdasági  és
Ügyrendi  Bizottságot  állít  fel.  A bizottság  összetételét  a  következők
szerint határozza meg:

Elnök: Koroknai Béla Sándor

Képviselői tagok: Kiss Gyuláné
Majoros Csaba

Nem képviselő tagok: Urszné Papp Judit
Lévai Zsolt

Határidő: Azonnal



Felelős: Dr. Kiss Gyula 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy véleménye szerint szükséges – az önkormányzat előtt álló feladatok tükrében
- Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság megválasztása, valamint úgy gondolja a 3 tag
elég. Kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a „kulturális” tevékenységek is a bizottság
hatáskörébe utalhatók lehetnének.

Megkérdezi legyen-e Szociális Bizottság a későbbiekben?

A képviselő- testület támogatja az Oktatási és Szociális Bizottság felállítását.
Az  SZMSZ  módosításnál  a  névmódosítás  figyelembevételét  kéri  a  Képviselő-testület  a
Kulturális  szó beillesztésével  és a későbbiekben megfelelő hatáskört  kell  a bizottságnak a
kultúra területén adni.

A bizottság külsős tagjának Horgosi - Takács Andreát javasolják, aki eddig is tagja volt a
bizottságnak. Ulveczki Lajosné önként vállalta a tagságot.

Eközben  Dr.  Kiss  Gyula  jegyző  értesíti  telefonon  Horgosi  –  Takács  Andreát  a  testület
döntéséről, megkéri  jelenjen meg az ülésen.

Erdős Zsolt képviselő:
Elmondja, hogy vállalja a tagságot a szociális bizottságban.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Javasolja a bizottság elnökének Ulveczki Lajosnét, képviselői tagjának Erdős Zsoltot, külsős 
tagnak Horgosi Takács Andreát.

A szavazás a jelöltek tekintetében egyenként lezajlott a következők szerint:
A bizottság elnökének személyére: 6 igen és egy tartózkodás, a képviselőtagra 6 igen és egy-
egy tartózkodás a külsős tag személyére 7 igen.

A polgármester Oktatási és Szociális Bizottság tagjai tekintetében tett javaslatával kapcsolatos
szavazáson jelen volt 7 fő.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

164/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy a
elfogadja  Dr.  Kovács  Miklós  javaslatát  és  Oktatási  és  Szociális
Bizottságot  állít  fel.  A  bizottság  összetételét  a  következők  szerint
határozza meg:

Elnök: Ulveczki Lajosné

Képviselői tag: Erdős Zsolt

Nem képviselő tag: Horgosi Takács Andrea

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula 



165/2014.(X. 27.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határoz, hogy az
SZMSZ  módosításánál  figyelembevételre  kerüljön  az  Oktatási  és
Szociális Bizottság megnevezésének módosítása Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottságra

Felkéri Dr. Kiss Gyula jegyzőt az SZMSZ egy következő ülésen történő
módosításának  előkészítésére,  a  módosítás  tartalmazza  a  bizottság
kulturális többlethatásköreit is.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula 

Az ülésre megérkezik Horgosi – Takács Andrea.

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A bizottságok jelenlévő külsős tagjait eskütételre szólítja fel. 
Szilágyi Sándorné HVB-elnök
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételt állva hallgassák végig.
Felolvasva az eskü szövegét, Horgosi - Takács Andrea és Lévai Zsolt megismételve azt, az
esküt letették.

8. napirendi pont
Képviselők tiszteletdíjának megállapítása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette a napirendi pontot, átadja a szót Jegyző Úrnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző:
Szóban előterjeszti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-
ben foglalt szabályozást a képviselők tiszteletdíjának megállapítására vonatkozóan:

A tiszteletdíjak  mértékét,  természetbeni  juttatásokat  csak  önkormányzati  rendeletben lehet
megállapítani.
A képviselői tiszteletdíj alsó/felső határát a törvény nem határozza meg, azonban azt előírja,
hogy a  tiszteletdíj  megállapítása  nem veszélyeztetheti  az  önkormányzat  kötelező  feladatai
ellátását. 
A bizottság elnöke, tagja, a tanácsnok tiszteletdíjára vonatkozó sajátos szabály az, hogy annak
mértéke az önkormányzati képviselői tiszteletdíjnál magasabb lehet.
A képviselő részére az általa előlegezett,  számlával igazolt,  szükséges költsége esetenként
téríthető meg, ha az a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a
polgármester  megbízásából  végzett  tevékenységével  összefüggően  keletkezett.  A  fenti
rendelkezésekből fakad, hogy számára költségátalány nem állapítható meg.

Az ülésre megérkezik Urszné Papp Judit.

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Köszönti.  Elmondja,  hogy  a  Képviselő-  testület  a  Pénzügyi  Bizottság  felállításával
kapcsolatosan külsős tagként számít a munkájára. Megkérdezi kíván- e ebben a bizottságban
dolgozni, vállalja- e tagságot?



A válasz a jelölt részéről igen.
Ezt követően eskütételre szólítja fel. 
Szilágyi Sándorné HVB-elnök
Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskütételt állva hallgassák végig.
Felolvasva az eskü szövegét, Urszné Papp Judit megismételve azt, az esküt letette.

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Visszatérve a képviselői tiszteletdíjak megállapításához elmondja, hogy három dologról kell
dönteni. A képviselői tiszteletdíjról, a bizottsági elnöki pótdíjról és a nem képviselő tagok havi
tiszteletdíjáról. Javaslatokat kér a Képviselő- testület tagjaitól.
Erdős Zsolt képviselő
Javasolja,  hogy  ezek  az  összegek  ne  legyenek  magasabbak,  mint  az  előző  ciklusban
megállapított összegek. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Javaslatot tesz. A képviselői tiszteletdíj havonta 15.000 Ft, a bizottsági elnöki és tagsági díj
5.000 Ft és a nem képviselő tagok havi tiszteletdíja 10.000 Ft.

Megkérdezi a képviselő- testület tagjait ki az, aki ezzel egyetért?

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

18/2014.(X. 27.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 
18/2014.(X.27.) számú 

önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szabályozásáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében  biztosított  feladatkörében  eljárva,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény 35.§-ának (1)-(3)  bekezdésében kapott  felhatalmazás
alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§.

(1)A rendelet  személyi  hatálya  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-estületének  (a
továbbiakban: Képviselő- testület) tagjaira, bizottsági tagjaira terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterre.

2. A tiszteletdíj mértéke és lemondás szabályai

2.§.



(1) A Képviselő- testület az 1.§ (1) bekezdésében megnevezett személyek részére jelen 
rendeletben foglalt keretek között tiszteletdíjat állapít meg.

(2) Az e rendelet szerinti jogosultak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk 
megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

(3)A települési képviselő havonta 15.000 – Ft tiszteletdíjra jogosult.

(4)A bizottsági elnökök havi pótdíja 5.000 – Ft.

(5)A bizottság nem képviselő tagjának havi tiszteletdíja 10.000 – Ft.

(6)A tiszteletdíjat a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell a jogosult részére átutalással 
kifizetni.

3.§.

(1) A képviselő a tiszteletdíjáról lemondhat.

(2) A tiszteletdíjról történő lemondást tartalmazó írásbeli nyilatkozatot a polgármesterhez kell
benyújtani.

(3) Ha a képviselő az e rendelet alapján megállapított tiszteletdíjáról írásbeli nyilatkozatában
lemond, annak tartalmaznia kell, hogy mely időszakra járó tiszteletdíjról kíván lemondani.

A tiszteletdíj mérséklése, megvonása

4.§.

A települési képviselő, bizottsági tag tiszteletdíjának mérséklésére, megvonására vonatkozó
rendelkezéseket  Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testületének  Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Záró rendelkezések

5.§.

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A  jelen  rendelet  hatályba  lépésével  hatályát  veszti  Báránd  Községi  Önkormányzat
Képviselő-testületének  a  helyi  képviselők  és  képviselő-testületi  bizottsági  tagok
tiszteletdíjáról szóló 6/2006.(III.14.) KT rendelete.

(3) A rendelet kihirdetésétől a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2014. …………..



Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
    polgármester        jegyző

A rendeletet kihirdettem: 

Dr. Kiss Gyula
       jegyző

9. napirendi pont
Tájékoztató  a  polgármesterre,  az  alpolgármesterre  és  a  képviselő-  testület  tagjaira
vonatkozó  összeférhetetlenségi  szabályokról,  valamint  a  vagyonnyilatkozat  tételi
kötelezettségről

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjeszti a napirendi pontot. Átadja a szót Jegyző Úrnak.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Szóban előterjeszti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv-
ben foglalt szabályozást az összeférhetetlenségre, méltatlanságra és vagyonnyilatkozat tételre
vonatkozóan.
Felhívja a figyelmet a határidőkre. 

A Képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul vette, elfogadta.

10. napirendi pont
Báránd Községi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítása

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szóbeli  előterjesztés.  A napirenddel  kapcsolatosan  ismerteti  a  módosítás  okait,  valamint
ismerteti az SZMSZ-ben szükségessé váló valamennyi változásokat.

Mivel  hozzászólás  nem volt,  így polgármester  úr  kéri  a  testületet,  hogy a  módosításokat
fogadják el.

A szavazáson jelen volt 7 fő. 
A testület  7 igen szavazattal,  nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint módosította a
rendeletét:

19/2014.(X. 27.)   számú rendelet:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
19/2014. (X.27.) önkormányzati rendelete Báránd Község Önkormányzatának 

Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
9/2011.(IX.27) KT rendelet módosításáról



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  abból  a  célból,  hogy  a  helyi  közügyek
intézése,  a  helyi  közhatalom gyakorlása önállóan,  demokratikusan,  széles  körű nyilvánosságot
teremtve történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő
kereteket biztosítson, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében
eljárva, a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53.§ (1)
bekezdésében  foglalt  felhatalmazás  alapján  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési
szabályzatáról szóló 9/2011. (IX.27) KT rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§
Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.27)
KT rendeletének 78.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1)  A  képviselő-testület  meghatározott  önkormányzati  feladatok  ellátása  céljából
állandó bizottságként a Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi, valamint Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottságokat hozza létre.”

2.§

Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.27)
KT rendeletének 1. számú függeléke az alábbiak szerint módosul:

„ Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének névsora

1. Dr. Kovács Miklós polgármester          4161 Bárárnd, József A. /a

2. Ulveczki Lajosné képviselő                    4161 Báránd, Szabadság u 46.

3. Erdeiné Hákli Ildikó képviselő             4161 Báránd, Arany J. 43/2.

4. Kiss Gyuláné képviselő                          4161 Báránd, Kossuth u. 78.

5. Erdős Zsolt képviselő                             4161 Báránd, Vasút u. 22.

6. Majoros Csaba képviselő                       4161 Báránd, Nagy Lajos 54.

7. Koroknai Béla Sándor képviselő          4161 Báránd, Szélmalom 1.

3.§.

Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(IX.27)
KT  rendeletének  3.  számú  függelékének  bizottságok  elnevezésére  és  tagjaira  vonatkozó
rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak:

„ Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

Koroknai Béla Sándor elnök

Kiss Gyuláné képviselő tag

Majoros Csaba képviselő tag

Urszné Papp Judit tag

Lévai Zsolt tag

Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
Ulvezczki Lajosné elnök

Erdős Zsolt képviselő tag

Horgosi-Takács Andrea tag



Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság feladatai és hatáskörei
(…)”

4. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, s az azt követő napon hatályát veszti.

Báránd, 2014…………….

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
   polgármester       jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:

Dr. Kiss Gyula
       jegyző

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megkérdezte,  hogy  a  különfélék napirend  keretében  van-e  valakinek  további  kérdése,
hozzászólása. A képviselők részéről több hozzászólás nem hangzott el, az ülést bezárja. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Erdeiné Hákli Ildikó
képviselő
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