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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 11-én megtartott

rendkívüli nyílt ülésének

J e g y z ő k ö n y v e

              

152/2015.(XII.11.)   KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról

153/2015.(XII.11.)   KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről 

20/2015.(XII.11.) rendelet: Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő–
testületének  20/2015.  (XII.11.)  önkormányzati 
rendelete,  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testületének  a  természetben  nyújtott 
szociális  célú  tűzifa  támogatás  jogosultsági 
feltételeiről  szóló  19/2015  (X.21)  önkormányzati 
rendeletének módosításáról

154/2015.(XII.11.)   KT határozat:  Határozat módosítás

mailto:barandhivatal@gmail.com


J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2015. 12. 11 -i  rendkívüli zárt üléséről készült

Helye: Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terme, 4161 
Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak: Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)
Horgosi-Takács Andrea (szakmai-egység vezető)

Dr. Kovács Miklós polgármester egyéb elfoglaltsága miatt az ülésen megjelenni nem tudott, 
ezért a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint alpolgármester asszony vezeti 
az ülést. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Üdvözli a megjelenteket. 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 Koroknai 
Béla Sándor képviselő következik.
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:

152/2015.(XII.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő- testülete Koroknai 
Béla  Sándor  képviselőt  választja  meg  jegyzőkönyv 
hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Koroknai Béla Sándor képviselő

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése. 
Dr. Kiss Gyula jegyző



Jelzi, hogy a különfélék napirendi ponton belül lesz egy előterjesztése.

A szavazáson jelen volt 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  6  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

153/2015.(XII.11.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Tűzifa rendelet módosítása
2. Különfélék

1. napirendi pont
Tűzifa rendelet módosítása

Dr. Kiss Gyula jegyző
Szóban előterjeszti, hogy a Nyírerdő Zrt. nem tudja mikorra lesz leszállítva a tűzifa. Elvileg 
18-ra ígérték. Addig, amíg nem érkezik meg a teljes mennyiség nem szeretnék elkezdeni a 
kiosztását. Az elbírálás határideje a rendeletben december 15. és ezt módosítani szükséges 
január 15-re.
Megkérdezi van-e kérdés, hozzászólás?
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezi mi az oka annak, hogy nem érkezik?
Dr. Kiss Gyula jegyző
Egyrészről járhatatlan az út, nem tudnak szállítani.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Országos szinten probléma van most ezzel.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
A Naplóban is volt róla szó hogy a Nyírerdő Zrt.-nél probléma van. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Kevés a fasorban állnak az önkormányzatok. Folyamatosan kommunikálnak velük, nem 
tudják gyorsítani. 
Javasolja, hogy az elbírálás határideje módosuljon január 15-re. Megkéri a képviselőket és 
Horgosi-Takács Andreát, hogy mindenki ezt a tájékoztatást adja a falu lakosainak valamint a 
Támasznál érdeklődőknek. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még 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 rendeletet:

20/2015.(XII.11.)   rendelet:  



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő–testületének
20/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelete,

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági

feltételeiről szóló 19/2015 (X.21) önkormányzati rendeletének módosításáról

Báránd  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. 
évi.  CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében és 42.§ 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról 
szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendeletében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  a természetben nyújtott  szociális célú tűzifa 
támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 19/2015 (X.21) önkormányzati rendeletének 4.§ (7) b) pontja 
az alábbiak szerint módosul:

„b)  A 2015.  november  30.  napjáig  benyújtott  kérelmek  elbírálási  határideje,  2016.  január  15. 
napja.”

Záró rendelkezések

2.§. Ez  a  rendelet  2015.  december  14.  napján  lép  hatályba.  A rendelet  kihirdetésétől  a  helyben 
szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Báránd, 2015. december 11.

Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
    polgármester       jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2015. december 11.

Dr. Kiss Gyula
    jegyző

2. napirendi pont
Különfélék

Dr. Kiss Gyula jegyző
Szóban előterjeszti, hogy az óvodavezetőről hoztak egy határozatot, amiben meghatározták, 
hogy  december  10-ig  helyettesítésben,  majd  december  11-től  december  31-ig  megbízott 
óvodavezetőként  látja  el  az  óvodavezetést  Oláhné  Csegedi  Erika.  Január  1-től  most  már 
nyugodtan mondhatjuk, hogy megválasztott óvodavezetőként. 
A törvényességi felügyelet felhívására módosítani szükséges a határozatot hogy december 11. 
és december 31. között az óvoda SZMSZ-e szerinti megbízás alapján látja el ezt a feladatot.
Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek még 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:

154/2015.(XII.11.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Képviselő-testület  93/2015.(VII.  02.)  számú  KT 
határozatát a következők szerint módosítja:

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2015. 
december 10.  napjáig Oláhné Csegedi  Erika intézményvezető 
helyettest munkaköri kötelezettségéből eredően, meghatalmazza 
a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  teljes  képviseletével  az 
intézményvezető  minden  jogköre  és  képviseleti  jogosultsága 
tekintetében.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete,  2015. 
december 11. napjától kezdődően, a Bárándi Napsugár Óvoda 
Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  foglaltaknak 
megfelelően, a Bárándi Napsugár Óvoda vezetői pozíciójának 
pályázati  úton  történő  betöltéséig,  azaz  2015.  december  31. 
napjáig,  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  intézményvezetői 
feladatainak ellátásával bízza meg ideiglenes jelleggel, Oláhné 
Csegedi Erikát.
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  pályázatot 
hirdet  a  Bárándi  Napsugár  Óvoda  intézményvezetői 
pozíciójának 2016. január 1. napjától kezdődő 2020. július 1. 
napjáig szóló betöltésére a mellékletben foglaltak szerint.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  gondoskodjon  a  fenti  intézmény 
magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás – 
jogszabály  szerinti  –  közzétételéről  és  a  pályázati  eljárás 
lefolytatásával összefüggő feladatok ellátásáról.

Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester
 Dr. Kiss Gyula Jegyző

Határidő: Azonnal

Különfélék  napirenden  belül  további  hozzászólás  nem  hangzott  el.  Ulveczki  Lajosné 
alpolgármester az ülést bezárta.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző



Koroknai Béla Sándor
képviselő
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