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J e g y z ő kö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 07. 24 -i  rendes nyílt  üléséről készült

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)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület 5 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt  szükséges választani.  A szokásrend szerint Erdős
Zsolt képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

98/2015.(VII. 24.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdős Zsolt
képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Erdős Zsolt képviselő
Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondja,  hogy  felvételre  kerül  a  Támasz  Szociális
Alapszolgáltatási Központ kérelme, valamint a harmadik napirendi pont zárt ülés keretében
tárgyalandó.
Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal  kapcsolatosan  egyéb  javaslata,
előterjesztése.
A képviselőknek más módosító javaslatuk nem volt. 

A szavazáson jelen volt 5 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és
tartózkodás nélkül:

99/2015.(VII. 24.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Alpolgármester választásának ügyében önkormányzati 

határozat, kormányhivatal általi pótlása
2. Alpolgármester díjazásával kapcsolatos határozathozatal
3. Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme



4. Különfélék
1. napirendi pont

Alpolgármester választásának ügyében önkormányzati határozat, kormányhivatal általi
pótlása

Dr. Kovács Miklós polgármester
Szóbeli előterjesztés.
Tájékoztatja,  a  Képviselő-  testületet  arról,  hogy  a  Hajdú-  Bihar  Megyei  Kormányhivatal
pótolta  a Képviselő- testület  határozatát,  melyet  az alpolgármester  megválasztása  ügyében
kellett volna a testületnek meghoznia.
Elmondja, hogy megérkezett a Kormányhivatal második tárgyalást követő határozata.
Felolvassa a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal HBB/04/00309-15/2015 számú levelét.

A Képviselő- testület tudomásul vette a Kormányhivatal határozatát.

100/2015.(VII. 24.)   KT határozat:  
A  Hajdú-Bihar  Megyei  Kormányhivatal  a  Debreceni
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 7.K.27.301/2015/3. számú
ítéletében foglaltakra tekintettel Báránd Községi Önkormányzat
alpolgármester  megválasztására  irányuló  határozatát  a
következők szerint pótolja:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 100/2015.
(VII.24.) számú határozatával a polgármester javaslatára Báránd
Községi  Önkormányzat  társadalmi  megbízatású
alpolgármesterének Ulveczki Lajosné önkormányzati képviselőt
megválasztja.

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  üléseiről
készült  jegyzőkönyvek  törvényességi  felügyeleti  vizsgálata
során a kormányhivatal megállapította hogy a képviselő-testület
nem  választott  alpolgármestert,  ezért  törvényességi  felhívást
nyújtott be, amelynek a határideje eredménytelenül telt el.

A  kormányhivatal  a  2015.  március  6.  napján  keletkezett
HBB/04/00309-3/2015.  ügyiratszámú  keresetében
kezdeményezte  a  Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi
Bíróságnál, hogy állapítsa meg az önkormányzat alpolgármester
megválasztására  irányuló  kötelezettségének  elmulasztását,  és
határidő  tűzésével  kötelezze  az  önkormányzatot,  hogy  a
polgármester 

A  Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi  Bíróság  a
7.K.27.137/2015/3.  számú  ítéletében  kötelezte  az
önkormányzatot, hogy 2015. május 11. napjáig, a polgármester
javaslatára  válasszon  legalább  egy  képviselő-testületi  tag
alpolgármestert,  a határidő lejárt,  a képviselő-testület nem tett
eleget a bíróság ítéletében foglaltaknak. 

A  kormányhivatal  2015.  május  27.  napján  keletkezett
HBB/04/00309-3/2015.  ügyiratszámú  keresetében
kezdeményezte  a  Debreceni  Közigazgatási  és  Munkaügyi
Bíróságnál, hogy rendelje el az önkormányzat – Mötv. 43. § (3)



bekezdésén alapuló – alpolgármester megválasztására irányuló
határozathozatali  kötelezettség  elmulasztásának  a
kormányhivatal  által  történő  pótlását  az  önkormányzat
költségére.

Fentiekre  tekintettel  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól
szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  140.  §  (5)  bekezdése
alapján  a  kormányhivatal  Báránd  Községi  Önkormányzat
Képviselő-  testületének  alpolgármester  megválasztására
irányuló határozatát pótolja. 

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirendi pont
Alpolgármester díjazásával kapcsolatos határozathozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondja,  hogy meg  kell  határozni  az  alpolgármester  illetményének  és  költségtérítésének
mértékét. A minimum összegre tesz javaslatot.

A napirend tárgyalása közben megérkezik Koroknai Béla Sándor képviselő. 

Polgármester  Úr tájékoztatta  Képviselő  Urat  az  eddig  elhangzottakról,  majd  megkérdezte,
hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt el. 

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A testület 3 igen szavazattal, 0 nem és 2 tartózkodás mellett szavazott.

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondja,  hogy  az  SZMSZ  alapján  minősített  többség  szükséges  az  alpolgármester
tiszteletdíjának megállapításához. Ennek értelmében a szavazás érvénytelen!
Amennyiben  a  képviselő-testület  határozathozatal  hiánya  miatt  két  egymást  követő
alkalommal  nem hoz  döntést,  a  polgármester  döntést  hozhat  vagy  ismételten  bírósági  út
határozathozatal elmulasztása miatt. 

Dr. Kovács Miklós polgármester a nyílt ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

A zárt ülést követően ismételten nyílt ülést rendelt el. 

3. napirendi pont
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Felolvassa a mellékletben szereplő Támasz levelét. Javasolja, elfogadásra.
A Képviselő testület megtárgyalta és egyhangúan támogatja kérelmüket. 

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

104/2015.(VII. 24.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete  Dr.



Kaszásné Sarkadi Anna, a Támasz Szociális  Alapszolgáltatási
Központ  Intézményvezetője  által  benyújtott  kérelemnek  helyt
ad  és  a  Metafizikai  és  Szellemtudományi  Akadémia  által  az
intézményben  2015.  08.  08.  –tól  tartandó  tanfolyam
terembérleti  díjának  50  %  -át  az  intézmény  részére,  a  rezsi
költségek  és  a  felmerülő  egyéb  járulékos  költségek
finanszírozására a Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ
részére átengedi. 

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szükséges  intézkedések
megtételére.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Folyamatos

4. napirendi pont
Alpolgármester díjazásával kapcsolatos határozathozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
A  különfélék  napirend  előtt  ismételten  napirendre  tűzi  az  alpolgármester  díjazásával
kapcsolatos döntéshozatalt. Újra a minimum összegre tesz javaslatot.

A szavazáson jelen volt 5 fő. 
A  testület  4  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő
határozatot:

105/2015.(VII. 24.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy
határoz,  hogy  Ulveczki  Lajosné  társadalmi  megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 157.054.- Ft, míg költségtérítésének
mértékét 23.558.- Ft összegben határozza meg. 

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: Azonnal

Dr. Kovács Miklós polgármester: A különfélék napirenden belül hozzászólás nem hangzott el,
az ülést bezárta. 

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző



Erdős Zsolt
képviselő


