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Jegyzőkönyv
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete

2014. 11.  12 -i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)
Ulveczki Lajosné (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 6 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete  alapján  jegyzőkönyv  hitelesítőt  szükséges  választani.  A szokásrend  szerint  Kiss
Gyuláné 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:

169/2014.(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Kiss Gyuláné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Kiss Gyuláné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A  kiküldött  meghívóban  szereplő  napirendi  pontokhoz  képest  az  alábbi  módosítások
javasolja:

1. napirendi pontként javasolja az alpolgármester választást, mivel a jogszabály előírja
annak megismétlését.

2. napirend megyei tervezéssel kapcsolatos vélemény nyilvánítás
3. napirend TRV Zrt. -vel kapcsolatos tájékoztatás
4. napirend a kiküldött meghívóban szereplő SAFKE-val kapcsolatos 
5. napirend a képviselői képzéssel kapcsolatos tájékoztató
6. napirend delegálás az Ivóvízminőség-javító Társulásba
7. napirend földbérletes kérelem zárt ülés keretében
8. napirend pedig a különfélék.



Megkérdezi,  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  egyéb  javaslata,
előterjesztése. 

Erdős Zsolt képviselő.
Jelzi, hogy legkésőbb 1145 –kor el kell mennie. 
Kiss Gyuláné képviselő
Szintén jelzi, hogy legkésőbb 1230 –kor el kell mennie.

A képviselőknek 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:

170/2014.(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Alpolgármester választás megismétlése
2. TOP - Megyei tervezéssel kapcsolatos véleménynyilvánítás
3. Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. -vel kapcsolatos tájékoztatás
4. SAFKE-val kapcsolatos tájékoztatás
5. Képviselők képzése
6. Delegálás  a  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába
7. Katona Antal kérelme 
8. Különfélék

1. napirendi pont
Alpolgármester választás megismétlése

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ulveczki Lajosné képviselőt javasolja az alpolgármesteri tisztség betöltésére. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A jogszabály  által  előírt  titkos  szavazás  lebonyolításához  szükség  van  szavazatszámláló
bizottság  létrehozására.  Megkérdezi,  hogy  az  alakuló  ülésen  a  160/2014.(X.27.)  KT
határozattal illetve a 161/2014.(X.27.) KT határozattal megválasztott személyek továbbra is
vállalják a bizottsági tagságot? 
Kiss Gyuláné, Majoros Csaba és Erdős Zsolt képviselők továbbra is vállalták a tagságot.
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 5 érvényes szavazatból 2 igen
és 3 nem szavazattal, a képviselő-testület titkos szavazással döntött.



A szavazáson jelen volt 6 fő, 1 fő tartózkodott. 
A  testület  2  igen,  3  nem  szavazattal  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

171/2014  .(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy
határoz, hogy Dr. Kovács Miklós polgármester indítványát
nem támogatja és az alpolgármester megválasztása ügyében
megtartott  titkos  szavazás  eredményeként  megállapítja,
hogy  a  Dr.  Kovács  Miklós  polgármester  által  javasolt
Ulveczki Lajosnét, 5 érvényes szavazatból 2 igen és 3 nem
szavazattal  a  Képviselő-testület  nem  választotta  meg
alpolgármesterré.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
A jegyző ismerteti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv.
határozathozatal elmulasztásával megvalósuló jogsértésre vonatkozó rendelkezéseit. 

2. napirendi pont
TOP - Megyei tervezéssel kapcsolatos véleménynyilvánítás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
A Hajdú-Bihar Megyei közgyűlés elnöke Pajna Zoltán, megkeresett bennünket a Területi és
településfejlesztési Operatív programok leendő kiírandó pályázati feltételeivel kapcsolatosan.
Tekintettel arra hogy ezt tegnap kapták meg, javasolja hogy egy későbbi ülésen döntsenek
róla, addig mindenki alaposabban átnézi. A kiküldött anyag az operatív programok keretében
megvalósításra kerülő pályázati kritérium rendszereket tartalmazza, amiknek a módosítását és
módosítás javaslatait várják most. A lényege az, hogy van-e olyan pályázati kiírás amiben
indulni szeretne az önkormányzat és esetleg olyan negatív feltétel rendszert tartalmaz ami
kizárhatja ezt, erre várnak tőlünk véleményeket. 
Kiss Gyuláné képviselő
Tegnap este megnézte, nagyon sok az anyag ezért alaposan nem tudta átolvasni. Nem tudja a
feltételeket, kevés az ismerete róla így dönteni erről még nem tudna. Vannak benne jó dolgok,
érdemes róla beszélgetni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Ha  tudnak  beszélgessenek  róla  és  majd  pénteken  egy  véleményrendszert  alakítanak  ki.
Polgármesterek kezdeményezték, hogy egy megyei konzultáció legyen az ügyben. 
Ez a program megfordítja a pályázati rendszert, hogy a most kiadott feltétel rendszerekhez
igazodóan csoportosít forrásokat a megye. Két alapvető forrása lesz ennek a fejlesztésnek.
Lesz  egy  megyei  kerete,  ami  2,2  milliárd  Ft  -ot  jelent  a  járás  vonatkozásában  lesz  egy
gazdaságfejlesztési,  gazdaságélénkítő  rész,  ami  közel  96  milliárd  Ft  -nyi  támogatást  fog
takarni. Van egy kezdeményezés a 13 település részéről, hogy a mi területünkre leosztott pénz,
arra  egy  közösségi  komplex  pályázatcsomagot  nyújtsunk  be  ami  a  munkahelyteremtés
alapjául szolgál. 



Javasolja a képviselő testületnek, hogy a következő ülésig mindenki írásban véleményezze, és
majd akkor döntsenek róla.

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

172/2014  .(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Megyei  Tervezéssel  kapcsolatos  döntéshozatalt  a  következő  ülésére
elhalasztja.  Felkéri  a  Tisztelt  Képviselőket,  hogy  az  előterjesztéssel
kapcsolatos javaslataikat megtenni szíveskedjenek.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. napirendi pont
Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt. -vel kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az előző Képviselő-  testület  az utolsó előtti  ülésén a  Vízművel  kapcsolatosan hozott  egy
döntést,  amely  arról  szól,  hogy  a  TRV-hez  való  csatlakozásunkat  kifejezzük  és
részvényvásárlásba  bocsátkozunk.  Időközben  volt  egy megyei  vízmű ülés,  ahol  a  megyei
vízművet alkotó települések 100 % -a kifejezte szándékát, hogy az integráció folyamán a TRV
-hez  szeretne  csatlakozni.  Ezzel  kapcsolatosan  született  egy előterjesztése,  ami  kiküldésre
került.  Ebben benn van, hogy szűkös határidőn belüll kell döntéseket hoznia a Képviselő-
testületnek 2015. január 1-től TRV üzemeltetése alá fogunk esni. Ez a napirend egy következő
ülés keretében kerül részletesen kifejtésre. 

A képviselő testület a tájékoztatást tudomásul vette.

4. napirendi pont
SAFKE-val kapcsolatos tájékoztatás

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Másodfokon  is  elutasította  a  bíróság  az  önkormányzat  azon  keresetét,  hogy  a  bankkal
megkötött  szerződés  vonatkozásában  a  kezesség  vállalások  illetve  jogi  biztosítékok
tekintetében mentesüljön a készfizető kezesség és jelzálogjog alól. Első fokon és másod fokon
is megerősítette az ítélő tábla azt az álláspontját, hogy az álképviselői magatartás nem áll fönn
tekintettel  arra  hogy  utólagosan  jóváhagyásra  került  ez  a  szerződés.  Egyebekben  pedig
munkáltatói mögöttes felelősség az önkormányzat részről fenn áll, másrészt a jó erkölcsbe
való ütközést, ami a tényleges hivatkozási alap volt nem tekintette elfogadhatónak a bíróság,
ezáltal  az  itt  meghatározott  összeg  kifizetésére  és  a  tényleges  tőke  és  kamat  tartozások
megfizetésére kötelezi az önkormányzatot.  Jelen álláspont szerint a SAFKE tartozása 32,8
millió FT, ügyleti kamat tartozása 9,6 millió Ft, késedelmi kamat tartozása 5, 9 millió Ft,
költéstartozása  1000 Ft  ez  összesen:  48 345 314 Ft-nyi  tartozás,  a  perköltséggel  közel  50
millió Ft-nyi tartozás áll fenn. El lehet azon gondolkozni milyen formában és hogyan fogja ezt
teljesíteni az elkövetkező időben ezt az önkormányzat. Beszélt a bank igazgatójával, javasolja
a jogi képviselő meghívását egy következő ülésre. Jogilag nézve egyetlen egy út lehet még a



bírósági  felülvizsgálat.  A  bank  álláspontja  szerint  ő  nem  szeretné  tönkre  tenni  az
önkormányzatot nem szeretne csődeljárást kezdeményezni, ugyanakkor igényt tart a pénzére,
ezért fizetési megállapodást, fizetési halasztást javasol, ami a stabilitási törvény értelmében
nem  kivitelezhető  tekintettel  arra  hogy  az  önkormányzat  éven  túli  hitelt,  kezességet,
kötelezettséget kormány hozzájárulás nélkül nem vállalhat. 
Ami még történt ezzel az üggyel kapcsolatosan hogy rendkívüli  önkormányzati  támogatás
iránt fordultak a belügyminisztériumhoz, aminek elbírálása jelen pillanatban folyamatban van.
Két lépcsős folyamat lehetséges: vagy megnyitják a rendszert, és lehetőséget biztosítanak arra
hogy egyáltalán beadják a kérelmet vagy nem. 
Koroknai Béla képviselő
Polgári per az egyesülettel szemben?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az egyesület megszűnt. Polgárjogi felelősségük tudomása szerint nincs. 
Koroknai Béla képviselő
Hivatalosan fel lett számolva ez az egyesület? Egy civil szervezet felszámolása nem olyan
egyszerű, 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Bejegyezve bevan de hogy működik e nem tudni.
Koroknai Béla képviselő
Az új törvények szerint az elnök saját vagyonával felel.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Az új törvény az 2014-ben lépett hatályba ez pedig egy 2010-es ügy. Meg kell vizsgáltatni
egy jogásszal hogy mit gondol.
A felülvizsgálatot  nem látja  indokoltnak,  hogy még egy perbe  bocsátkozzanak két  döntés
után. 
Koroknai Béla képviselő
Az új képviselőknek mondana e valamit az elejéről mert nem ismerik. Hogyan alakult ez ki. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Megalakult  ez  a  közhasznú egyesület,  2008-ban pályázatot  nyújtott  be az  MVH-hoz ,  48
millió ft-os támogatást nyert. Megkapták a határozatot, ezt követően kölcsönszerződést kötött
az egyesület a bankkal, amit Kiss Sándor aláírt, mint önkormányzatot képviselő polgármester
és mint a közhasznú egyesület elnöke. Elkezdték a beruházást, amiből megvalósult 40 % -nyi
rész, ennek egy részét le is hívták. A pályázat egy részével el tudtak számolni, az MVH ki is
utalta. 2011-ben kipattant, hogy a jogosultága nem volt meg a polgármesternek a szerződés
aláírásához,  akkor  megérkezett  az  első  kamatkövetelés  a  bank  részéről,  onnantól  kezdve
gördült  ez  a  történet  utólagos  jóváhagyással,  ami  2011  júniusában  történt,  majd  időközi
választás  volt  megalakult  az  új  testület,  a  jó  erkölcsbe  való  ütközés  és  az  álképviseleti
magatartásra hivatkozással pert indított kezesség megszüntetése okán és itt tartunk most.
Majoros Csaba képviselő:
Tehát történt egy rossz döntés utólagosan.
Koroknai Béla képviselő
Miért kellett ezt utólagosan megadni?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Azért  mert  mikor  2011-ben kipattant  ez  a  kezességvállalás,  akkor  küldött  a  bank csekket
kamatkövetelésről , hogy az önkormányzat 2,5 millió Ft-ot fizessen be. Ez a testület elé került
és  a  hitelszerződést  csak  úgy hosszabbíthatta  meg,  ha ehhez  a  Képviselő  -testület  azonos
feltételek  mellett  hozzájárul.  Kiss  Sándor  akkor  elméletileg  kifizette   a  2,5  millió  Ft-ot,
határozatban vállalta mint magánszemély hogy a kamatköveteléseket ő teljesíteni fogja. Ezzel
a feltétellel járult hozzá a testület a szerződés meghosszabbításához ezt követően a kivitelezés
második fázisa elkezdődött abból megcsináltak egy 20 % -ot és a pénz eltűnt. Lehívták a
kölcsönt és a mi napig nem tudjuk hogy az mire lett felhasználva. 



Koroknai Béla képviselő
Ő  nem  jogász,  de  itt  olyan  támadási  felületek  vannak,  nem  csak  jó  erkölcs  hanem  ez
bűncselekmény.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Büntető eljárás is volt az ügyben, lezárták, bűncselekmény hiányában megszűnt az ügy. Volt
egy  a vállalkozóval szemben aki eltűnt a pénzzel, volt egy Kiss Sándorral szemben tudomása
szerint azt is lezárták.  Ezekkel kapcsolatosan nem nagyon közölt információt a rendőrség.
Lefoglalták az összes ügyiratot. Az egyesületnek új elnöke van, másfél éve róla sem tudunk
semmit. 
Erdős Zsolt képviselő
Milyen utad lesz ezzel kapcsolatosan?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Minisztériumba  fog  menni  pénteken.  Az  önkormányzat  ezt  saját  erőből  nem  tudja  soha
kifizetni. 
Erdős Zsolt képviselő
Abban  bízhatunk,  hogy  az  állam  átvállalja  ezt  az  adósságot?  Ennek  mi  lehet  a
következménye? Nem különböztetnek meg hátrányos minket ezért?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Azért nem került bele az adósság konszolidációba mert mi ebben a történetben nem adósok
vagyunk.

Erdős Zsolt képviselő jelzi, hogy el kell mennie. Távozik az ülésről. 

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Legutóbb mikor az MVH –nál járt annyit tudtak mondani, hogy Budapesten a jogi osztály
vizsgálja.  A pályázat  nem valósult  meg csak 47 % -ban ezért  még a kifizettet  támogatás
visszafizetését követelni fogja vélhetően az MVH. 2 éve áll az ügy, semmilyen információt
nem adnak. 
Majoros Csaba képviselő
Az  önkormányzat  bérbe  adta  ezt  a  területet  a  SAFKE –nak  és  nem tudjuk,  hogy ez  az
egyesület létezik vagy sem? Ez a bérlet él?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Él, több kötelezett van, több hitelező mert egyrészről van a bank, az MVH, az önkormányzat
és az egyesület. 
Koroknai Béla képviselő
Valamire jelzálog is került emiatt?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A focipályára és a mellette lévő tóra. Nem fogják értékesíteni.
Kiss Gyuláné képviselő
Sok vita volt ezzel kapcsolatban akkor a testületben. Szegény Papp Csaba rengeteget küzdött
azért hogy ne jusson el idáig ez az ügy. Azon az ülésen Csaba kért név szerinti szavazást, ha
akkor ott nem fogadja el a testület  ezt  a felhatalmazást,  akkor még talán megállítható lett
volna. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kétes dolog, erre mondta azt a bíróság bármennyire elfogadta és utólag jóváhagyta a testület,
valamilyen szinten független. A polgármester képviseli az önkormányzatot, az önkormányzat
mögöttes jogi felelőssége akkor is fenn áll,  Igazából akkor is pert indított  volna a bank a
pénzér, akkor még annyival volt másabb a szituáció, hogy az a 25 millió Ft ami fenn állt a



pályázatból az nem került lehívásra. Lehet, hogy rossz döntés volt, viszont jóhiszemű döntést
hozott a képviselő testület minden tagja akkor. 
Koroknai Béla képviselő
Be lehet tekinteni a civil szervezetek papírjaiba. Iratbetekintést kell kérni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A közhasznú egyesület jogi funkciója teljesen irreleváns, első rendű kötelezett az egyesület a
bank is valamilyen szinten velük szemben fog első körben fellépni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Utána lehet nézni, hogy az egyesület vezetője milyen felelősséggel tartozik.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Nem tudják kik a  tagok,  akik ezért  felelősséget  vállalnak.  Az elnök egyrészt  változott  is,
másrészt Kiss Sándor határozatban vállalta a kamatokat. 
Koroknai Béla képviselő
Miről kell a Képviselő- testületnek határoznia?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Fel kell hatalmazni polgármester urat hogy tárgyalásokat folytathasson.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Mi legyen a Kiss Sándor által  vállalt  kötelezettséggel? Azzal nincsenek tisztában, hogy a
büntető jogi részét kell-e firtatni vagy sem, mivel az ő jogviszonyukban tűnt el a pénz. Azt a
kölcsönt  amit  felvett  az  MVH -s  támogatásra  egyik  részét  lehívta  a  másik  részét  tovább
hitelezte a fővállalkozónak kivitelezés jogcímén. A bank erre azt nyilatkozta hogy ők ezt nem
vizsgálták mert konkrétan nem volt feladatuk. 
2 részre volt bontva  a pályázat a mélyépítésű rész a jóléti tó teljesen elszámolásra került,
kifizetésre került. A második rész a magas építésű rész nem valósult meg. 
Majoros Csaba 
Mégis mi lett azzal a pénzzel, ennek a jogi útjait ki kell deríteni.  
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Senki nem tudja mi lett a pénzzel, a bank kiutalta a pénz a közhasznú egyesültnek és onnantól
kezdve nem tudjuk mi lett vele. 
A rendőrség kereset meg ezzel kapcsolatban annyit mondtak neki hogy egy úriember ATM-
ből  vette  fel  2  millió  forintjával  a  pénzt,  annak  nincs  nyoma  h  egy  összegben  levette
továbbutalta.  Amiről  tud,  hogy ebből  volt  egy büntető  ügy.  Egy útja  lehet  ennek  a  jogi
képviselő által megkeresni a rendőrséget.
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Büntető feljelentést megtesszük, attól még pénzünk nem lesz.
Koroknai Béla Sándor képviselő
A falu nagy terhet kap!
Dr. Kiss Gyula jegyző 
Véleménye szerint két irányba kell  megindulni.  Egy rövidtávú cél és egy hosszú távú cél
irányába. A hosszú távú cél felelőst találni és kártérítést követelni. A rövidtávú cél a jelenlegi
anyagi  gondot  megoldani.  Az  egyetlen  megoldás  ha  a  minisztériumi  támogatást
megkaphatjuk. 
Majoros Csaba képviselő
A falu felé kommunikálni kell ha valami rossz negatívum éri őket. 
Koroknai Béla nem hisz benn ha  a minisztérium megadja támogatást nem jegyzik meg ezt
negatívumként. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
A minisztérium bekérte az összes iratanyagot tisztában vannak vele mikortól és honnan indult
az ügy.



Koroknai Béla Sándor képviselő
fel  kell  hatalmazni  polgármesterurat  hogy a  minisztériummal  tárgyalásokat  folytasson  ez
ügyben
Majoros Csaba képviselő
Ki  kell  meríteni  minden  lehetőséget.  Egyetért  Koroknai  Bélával,  fel  kell  hatalmazni
polgármester urat. Végig menni a rövidtávú és hosszú távú célokon. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja azt is, nem titok, hogy a Pocsaj és Vidéke Takarékszövetkezet vezetőjét országosan
körözik. Nem egy ilyen ügy van folyamatban a bíróságon. 
Kiss Gyuláné képviselő:
Őrület  hogy  itt  vannak  a  tehetetlenség  határán  és  azok,  akik  felelőtlen  döntést  hoztak
felelőtlenül intézkedtek egy egy ügyben azok vidáman boldogan élnek és nem okoz nekik ez
gondot problémát. Kiss Sándoron be kell hajtani amit vállalt a határozatban.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Mérlegelni kell és el kell dönteni mi legyen azzal a résszel, hogy ő anyagi felelősséget vállat
18 millió Ft erejéig. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Arra  várnak  hogy  megnyitják-  e  a  rendszert,  mert  szeptember  30-ig  lehetett  beadni
kérelmeket. Annyi a feladat egyelőre hogy elérje azt hogy egyáltalán beadhassák a kérelmet. 
Javasolja,  hogy a  külön  perben  a  jogi  képviselőt  és  jogtanácsosukat  meg  kell  hívni  egy
testületi ülésre. Mondják el jogi álláspontjukat ezzel kapcsolatosan, hogy mit lehet egyáltalán
tenni. büntetőjogi vonatkozásban anyagi polgárjogi vonatkozásban. Egyúttal meghívni a banki
képviselőt is. Az MVH-hoz is lehet megkeresést írni hogy tájékoztassanak arról hogy, hogy áll
az ügy. 
Megkérdezi ki az aki egyetért a következő határozati javaslattal: rendkívüli önkormányzati
támogatás vonatkozásában a felhatalmazást a képviselő testület a részére megadja, felkérjük a
két  jogi  képviselőt  hogy a jogi  álláspontjukat  mind polgári  mind anyagi  jogi  büntetőjogi
vonatkozásban tegye  meg és  egy következő testületi  ülésen  ezt  tárgyalják.  Megkereséssel
élnek az illetékes hatóságok felé hogy az ügy vonatkozásában a tájékoztatásokat megadják:
rendőrség, MVH, bíróság, cégbíróság, közhasznú egyesület. 

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

173/2014  .(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  a  Sárrét
Fejlesztéséért  Közhasznú  Egyesület  vonatkozásában  született  Pf.
II.20.300/2014/6.  számú másodfokú ítélőtáblai  ítéletre  tekintettel  úgy
határoz, hogy a pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében a megyei
önkormányzati  tartalékból  nyújtott  támogatásokról  és  a  rendkívüli
önkormányzati  támogatásokról  szóló  7/2014.  (I.31.)  BM  rendelet
értelmében rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igényt nyújt be.
A támogatási  kérelem benyújtásával,  annak  adminisztrációjával  és  a
szükséges mindennemű egyeztetések és ügyintézések lefolytatásával a
Képviselő-  testület  megbízza  és  felhatalmazza  a  polgármestert.
Felkéri  Dr.  Balla  Ferenc  ügyvédet,  mint  az  adott  ügyben  az
önkormányzatot  képviselő  jogászt,  és  Dr.  Ács  Ferenc  ügyvédet,  az
önkormányzat  jogtanácsosát,  hogy a soron következő rendes testületi
ülésen a lehetőségekhez képest jelenjenek meg és a Sárrét Fejlesztéséért
Közhasznú  Egyesület  vonatkozásában  kialakult  jogi  helyzettel
kapcsolatosan  álláspontjukat  adják  elő.  A  Képviselő  -  testület



felhatalmazza  továbbá  a  jegyzőt,  hogy  az  illetékes  hatóságok  felé
megkereséssel éljen, az ügy további tisztázása érdekében. /rendőrség,
MVH,  Bíróság,  Cégbíróság,  SAFKE/
 
Felelős: Dr.  Kovács  Miklós  polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző
Határidő: azonnal

Koroknai Béla Sándor képviselő
Szeretné kérni a cégbíróságon az egyesület irataiba a betekintést!

5. napirendi pont
Képviselők képzése

Dr. Kiss Gyula jegyző
Tájékoztatásként elmondja, hogy december 1. -én lesz a képviselők képzése, melyre mindenki
megkapta a meghívót és a képzési anyagot. Kötelező a részvétel.

A képviselők tudomásul vették a tájékoztatást.

6. napirendi pont
Delegálás  a  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Társulási
Tanácsába

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja, hogy az önkormányzati választásokra tekintettel meg kell erősíteni a delegált tag 
képviseleti jogosultságát vagy új tagot kell kijelölni. Ebben a társulásban tisztséget a társult 
önkormányzatok mindenkori polgármestere vagy a társult önkormányzat képviselő 
testületének tagja láthat el. Egy szavazati joggal rendelkezik az önkormányzati társulásban. 
Az elmúlt két évben elnöke volt ennek az Ivóvízminőség-javtó Társulásnak, első körben 
javasolja a meghosszabbítását másodsorban,  ha van jelentkező nagyon szívesen átdelegálja. 

Megkérdezi ki az aki ezzel egyetért azzal hogy a  Képviselő-testület a polgármestert delegálja 
ebbe a társulásba és felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a döntésről a társulási tanácsot.

A szavazáson jelen volt öt fő. 
A testület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta a következő határozatot:

174/2014  .(XI. 12.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  –
figyelemmel  Magyarország helyi  önkormányzatairól  szóló
2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  94.  §  (2)  bekezdésében
foglaltakra  –  a  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati  Társulás  Társulási  Tanácsába  Báránd



Község Önkormányzatának képviselőjeként 

Dr. Kovács Miklós polgármestert 

delegálja.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a fenti
döntésről a Társulási Tanácsot tájékoztassa. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester 
Határidő: azonnal 

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
     polgármester                           jegyző

Kiss Gyuláné
képviselő
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