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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. március 18-i rendkívüli  nyílt  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)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a testület 4 fővel határozatképes. 
Elmondta, hogy Báránd Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelete alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani. A szokásrend szerint Majoros 
Csaba képviselő következik.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el. 
A szavazáson jelen volt 4 fő. 
A  testület  3  igen  szavazattal,  0  nem  és  1  tartózkodás  mellett  meghozta  a  következő 
határozatot:

25/2016.(III.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  Majoros 
Csaba képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
A Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Majoros Csaba képviselő

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Előterjesztette  a  napirendi  pontokat.  Megkérdezte  van-e  valakinek  a  napirendi  pontokkal 
kapcsolatosan egyéb javaslata, előterjesztése.

A szavazáson jelen volt 4 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  4  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

26/2016.(III.18.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. Víziközmű  vagyon  térítésmentes  átvétele  a  Hajdú-Bihari 

Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulástól.



1. napirendi pont
Víziközmű vagyon térítésmentes átvétele a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító 
Társulástól.

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette  a  napirendi  pontot.  Elmondta,  hogy  befejeződött  a  Hajdú-Bihar  megyei 
ivóvízminőség javító program, ami még az előző uniós ciklusban íródott és az előző ciklusban 
nyerte  meg  a  megvalósításhoz  szükséges  pályázati  összeget  a  Hajdú-Bihar  megyei 
Ivóvízminőség javító társulás, és az előző uniós ciklus terhére valósították meg.
Tavaly december 8-án a pályázat lezárása, a műszaki átadás átvétel is megtörtént.
A  társulás  elnöke  átvette  és  leigazolta  a  számlákat.  A  Társulás  küldött  nekünk  egy 
megkeresést,  mivel  2016.  március  8-án  lezárásra  került  a  projekt,  az  ott  keletkezett 
vagyontárgyakat nekünk aktiválni kellene, 2015. december 8-i dátummal.
Múlthéten  volt  egy  BM  ellenőrzés  a  pályázat  vonatkozásában  Derecskén,  kötelezték  a 
társulást, hogy amennyiben nem történik, meg a vagyonátadás a társulás tagjai részére akkor 
nem  tekintik  befejezettnek  a  projektet  és  innentől  kezdve  visszafizetési  kötelezettséget 
állapíthatnak meg.
Tegnap volt egy társulási ülés ahol Keserűné Benedek Tünde és Jegyző Úr vettek részt.
Később volt  egy helyszínbejárás  is  a  kabai  ivóvíztelepen.  A Kabai  Képviselő-testület  ma 
reggel elfogadta a vagyonátadást.
Ha nem aktiváljuk a vagyont a pályázat célját meghiúsultnak tekinthetik, ami azt jelenti, hogy 
a 3 milliárd forint tekintetében visszafizetési kötelezettségünk keletkezhet.
Jegyző úrnak vannak aggályai. Ő úgy gondolja, hogy kényszerhelyzetben vagyunk a vagyon 
aktiválásának kapcsán.
Elvi jellegű a vitánk Jegyző úrral, ő azért nem szeretné, hogy deklaráljuk ezt a dolgot, mert ha 
ezt átvesszük, akkor egyénenként vagyunk felelősek, ameddig a Társulásnál van a vagyon 
addig pedig a társulás a felelős érte, bár magát a Társulást is az önkormányzatok alkotják.
Akár milyen szinten is, de mint település vagyunk felelősek magáért a projektért is, mivel a 
társulás tagjai vagyunk, arányaiban ugyanúgy felelősek vagyunk. Bármi történik a társulás 
tagjaként is kötelezettséget kell vállalnunk.
Elmondta, hogy jó megoldás nincs, a kisebbik rossz, ha befogadjuk a vagyont. Az átadáson 
nem voltak ott. A társulás elnöke, mint meghatalmazott képviselő ezt átvette, anyagi polgári 
és büntetőjogi felelősségének tudatában.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jogilag  az  aktiválással  nincs  probléma,  mert  korábban még 2013-ban a  képviselő  testület 
elfogadta a társulási megállapodás módosítását, amiben benne van az, hogy az aktiválástól 
számított  15  napon  belül  a  polgármesternek  jogosultsága  és  kötelezettsége  van  ezeket  a 
könyvekbe  átvezetni.  Jóváhagyja,  hogy a  társulási  megállapodásban  foglaltakat  elfogadja. 
Nem egy újabb felhatalmazás  megadásáról  van  szó,  hanem csak a  korábbi  felhatalmazás 
megerősítéséről.
Erről most kell határozni.
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem csak a mi tulajdonrészünket, hanem a teljes agglomerációs részt (Kaba-Báránd-Tetétlen) 
be  kell  aktiválnunk  közös  tulajdonként,  tétlenként  önállóan  és  százalékos  arányba.  A 
vagyontárgyakat át kell vennünk, át kell vezetnünk a könyveinkbe. Egyúttal át kell adni a 
TRV-nek  üzemeltetésbe,  de  itt  kell  nyilvántartanunk  ezeket  a  vagyonelemeket,  mert  mi 
vagyunk azoknak a tulajdonosai.
Erdős Zsolt képviselő
Törvényes út hogy utólag aktiválunk?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Március 20-ig még igen törvényes.
Erdős Zsolt képviselő
Miért pont addig?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mert 21-e éjfélig le kell adni a beszámolót. A statisztikai hivatalnak kell egy vagyonkateszter 
nyilvántartást szolgáltatni, és ha abban nincs benne ez a vagyon, azt úgy tekintik mintha a 
megelőző évben nem is létezett volna.
Erdős Zsolt képviselő
Az aktiválással még nem oldódik meg. Mi lesz a következő lépés?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A megállapodás, ami tartalmazza a fedezetet annak a terhére a vállalkozó megcsinálja, vagy a 
társulás megcsináltatja egy másik vállalkozóval.
Felolvasta a határozati javaslatot.
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Miután  nem  volt,  szavazást 
rendelt el.

A szavazáson jelen volt 4 fő.
A testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

27/2016.(III.18.)   KT határozat:  

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, 
hogy  Báránd  Községi  Önkormányzat  a  Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulástól  KEOP-
1.3.0/09-11-2011-0010  azonosító  számú  ”Hajdú-Bihari 
Ivóvízminőség-javító  Projekt”  keretében  létrejött  vagyont 
131.941.457.-  Ft  beruházási  összeggel,  és  126.217.685.-  Ft 
halasztott bevétellel 2015.12.08. napjával átvegye.

A  képviselő-testület  jóváhagyja,  hogy  a  polgármester  a 
térítésmentes  átadás-átvételi  megállapodást  és  a  kapcsolódó 
dokumentációt aláírja.

A képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  gondoskodjon az  átvett 
vagyon önkormányzat könyveiben történő átvezetéséről.

Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Dr. Kiss Gyula Jegyző

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el. Dr. Kovács Miklós polgármester az 
ülést bezárta.

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Majoros Csaba



képviselő
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