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Jegyzőkönyv

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2014. 12. 18 -i rendkívüli  üléséről készült

Helye: Bárándi Közös Önkormányzati 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)
Kolozsi Krisztina 
Kádár Andor

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szeretettel köszönt mindenkit. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Ulveczki
Lajosné képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

212/2014.(XII. 18.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Ulveczki Lajosné 
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Ulveczki Lajosné képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy egy napirendi pont kerül tárgyalásra a fakihordással kapcsolatosan.
Megkérdezi, van-e valakinek egyéb javaslata, előterjesztése. 
A képviselőknek módosító, egyéb javaslatuk nem volt. 

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



213/2014.(XII. 18.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen ülésének
napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa kihordásával 

kapcsolatos döntéshozatal
2. Különfélék

1. napirendi pont
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa kihordásával kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Szóbeli előterjesztés.
Elmondja, hogy a fakihordással kapcsolatosan probléma merült fel. Az átlagszámítás sajnos
nem jött be, ugyan is a 0,5 – 0,9 – 1,3 m3 –es egységek kiosztása, mivel 1 m3 –t 10 mázsával
számoltak. Az idén kapott tűzifa m3 –re pedig változó átlagsúlyú volt. Jelenleg 42-en még
nem kaptak fát és ez az utolsó fuvar. Durván 100 mázsa fával mínuszban vannak. 
Az utolsó 3 szállítmány volt rosszabb minőségű fa, ahol 1 m3 nem jött ki 10 mázsára, azoknak
akár egy részét meg lehet próbálni visszakérni, de m3 lett megkötve a szerződés. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Több ment ki mint amennyit gondoltak, mert rossz a mérleg?
Dr. Kiss Gyula jegyző
A mérleg pontos, nem azzal van a baj. A kocsin lévő fa az első „x” fuvarban 1 m3 10 mázsa,
az utóbbi két-három fuvarban 1 m3 7 mázsa volt. Mire észrevették, addigra a közmunkások
elkezdték osztani ugyanúgy 10 mázsával. Mire a mérlegkönyv idekerült már kiosztották. 
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Egyes családok többet kaptak, mint „amennyi járt”, azaz a meghatározott m3 –be több mázsa
fa esett. Az utolsó két fuvarnál bukott ki ez, hogy még vannak akik nem kaptak, de a fa nem
lesz elég. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezi mennyi fa van még itt?
Dr. Kiss Gyula jegyző
13 m3 van és 14 m3 fog hiányozni körülbelül.
Kolozsi Krisztina ügyintéző:
Elmondja, hogy a 42 főből 2 főnek 1,3 m3 –t 10 főnek 0,9 m3 –t 30 főnek 0,5 m3 –t határoztak
meg.
Erdős Zsolt képviselő:
A hiányzó fát ki kell pótolnia az önkormányzatnak. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egyeztetett  Szilágyi  Klárával,  a  költségvetésben  1,5  millió  Ft  volt  elkülönítve,  ebből  a
céltartalékból 500 ezer Ft még van. Tűzifa önerőnek, szállítási költségnek 3-400 ezer Ft lett
különítve. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezi, ha a maradék fát szétosztják a 42 ember között, akkor mindenkinek körülbelül
0,3 m3 jutna.
Kiss Gyuláné képviselő
Nem tartja jó ötletnek, hogy visszavegyék a fát. Más megoldás kell, ha van tartalék abból kell
kiegészíteni. 
Ulveczki Lajosné képviselő
Felajánlja kéthavi tiszteletdíját erre a célra.



Dr. Kovács Miklós polgármester:
Elmondja, hogy körülbelül 200 ezer Ft-ot kell még hozzátenni.
Kiss Gyuláné képviselő
Véleménye szerint, amit tűzifa önerőre elkülönítettek, abból lehet ezt finanszírozni.
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Hibáztatja a beszállítót is. A felét velük fizettetné ki.
Beszélni fog az erdészettel és a fuvarozóval is megpróbálja megbeszélni, hogy legalább a felét
kompenzálják a másik felét pedig a tűzifára elkülönített összegből finanszírozzák. 
Erdős Zsolt képviselő
Van-e ebből tanulság a jövőre nézve?
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Kevesebbet kell adni.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 

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

214/2014.(XII. 18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy
határoz, hogy felhatalmazza Dr. Kovács Miklós polgármestert,
hogy  tárgyaljon  a  beszállítóval  illetve  az  erdészettel  a  tűzifa
mennyiségének  kiegészítéséről.  A  fennmaradó  tűzifa
mennyiséget  pedig  a  költségvetésben  a  tűzifa  támogatás
önerejére és a szállítási költségekre elkülönített összeg terhére
vásárolja meg az önkormányzat.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

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

Ulveczki Lajosné
képviselő
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