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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. április.  20 -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)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Koroknai Béla Sándor (képviselő)
Majoros Csaba (képviselő)

Jelen vannak továbbá: Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Dr. Kovács Miklós polgármester:
Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, 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:

48/2016.(IV.20.)   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

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

A szavazáson jelen volt 6 fő.
Az  ülés  napirendjét  a  testület  az  alábbiak  szerint  fogadta  el  5  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül:

49/2016.(IV.20.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:



1. Döntés pályázat benyújtásáról 
TOP-2.1.3-15-HB1  -  Települési  környezetvédelmi 
infrastruktúrafejlesztések  Báránd  község  csapadékvíz 
elvezetésének  korszerűsítése,  a  belvízzel  veszélyeztetett 
területek infrastruktúrájának biztosításával
2. Különfélék

1. napirendi pont
Döntés pályázat benyújtásáról 
TOP-2.1.3-15-HB1  -  Települési  környezetvédelmi  infrastruktúrafejlesztések  Báránd 
község  csapadékvíz  elvezetésének  korszerűsítése,  a  belvízzel  veszélyeztetett  területek 
infrastruktúrájának biztosításával

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Röviden összefoglalta a pályázat benyújtásával kapcsolatos 
fontosabb tudnivalókat.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?
Majoros Csaba képviselő
Megkérdezte, hogy mikorra várható a megvalósítás lezárulása?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy 2018. december 31 –re. Nyílt közbeszerzés lesz és ezzel is számolni kell. Ha 
a  mai  napon  beadjuk,  innen  számítva  a  90  napot  az  elbírálásig  tartják  is.  Augusztusra 
elindulhatnak a tervezési folyamatok. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy ki fogja készíteni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az előzetese terveket a „Peter General” csinálta, akik az iskolának is.  
Erdős Zsolt képviselő
A szivattyútelepnek milyen fenntartási költségei lesznek?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Javíttatási költsége valamint belvíz esetén áram költsége lesz. Állandó költség nincs. 
Erdős Zsolt képviselő
Hol lesz ez a szivattyútelep elhelyezve?
Dr. Kovács Miklós polgármester
A Bocskai u. és a Dózsa u. sarkán. 
A Bethlen utcai árok az nincs benne, mert null szintről indul. Ugyan ez a helyzet a Bocskaival 
és a Nagy L. u vízszintjét nem tudjuk lejjebb tenni, ezért kellett az átemelő. Az árkok egy 
része lesz fedett, ami nagyon muszáj, 150 méter szakaszon. 
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte, hogy a belvízelvezetést csak azokon a területeken oldja meg ami benne van a 
pályázatban? 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Igen az 5 –ös vízgyűjtő területen.
Kiss Gyuláné képviselő
A település többi pontján többé - kevésbé megoldódott a vízelvezetés.
Koroknai Béla Sándor képviselő
A bánáti rész a legveszélyeztetettebb. 
Dr. Kovács Miklós polgármester



Nincs  közvetlen  csatlakozása  ennek  az  5  –ösnek  a  településről  kivezető  csatornához.  A 
többinek mindegyiknek van. 

Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, ki fogja a pályázatot és a kapcsolódó ügyintézést csinálni, hogy működik ez?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Van egy általános keretszerződésünk, az is elképzelhető, hogy a megye. A kivitelezés nyílt 
eljárás lesz, ami nem annyira öröm, olyan tekintetben hogy elhúzódhat. Ha nyer, akkor az első 
lépés a tervezés lesz.  
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Elbírálás mikorra várható?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Beadástól számított 90 nap. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
A pályázatba beépített  összeg fedi  a  valóságot?  Azért  kérdezi,  mert  ne hogy előforduljon 
olyan, mint a tornaszobával kapcsolatosan, hogy nem várt kiadások lesznek.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Az is előfordulhat, hogy belefutunk egy német katona holttestébe és másfél évre megáll az 
egész. Bármi megtörténhet. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Előre  nem  látható  dolgokra  nem  lehet  felkészülni,  azokat  az  előforduló  költségeket 
tartalmazza, amik egy normál lefolyású kivitelezésnél lehetnek. A betervezett összeg mindent 
tartalmaz, minden benne van.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
A vízügyi engedélyek is benne vannak?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Természetesen benne vannak, ennek több százezres díj van és addig meg sem lehet kezdeni a 
munkát amíg ez nincs meg. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  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:

50/2016.(IV.20.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkrormányzat  Képviselő  -testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  TOP-2.1.3-15-HB1  azonosítószámú, 
“Települési  környezetvédelmi  infrastruktúrafejlesztések” 
elnevezésű  pályázati  kírásra  pályázatát  “Báránd  község 
csapadékvíz  elvezetésének  korszerűsítése,  a  belvízzel  
veszélyezetett  területek  infrastruktúrájának  biztosításával” 
elnevezéssel,  bruttó  150.000.000,-Ft,  azaz  százötvenmillió 
forint  értékben,  az  előterjesztésben  és  projekttanulmányban 
meghatározott tartalommal benyújtja.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  pályázat  benyújtására,  a 
szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



2. Különfélék

Kiss Gyuláné képviselő
Megkérdezte,  hogy  döntött-e  a  vízi  közmű  társulat  az  érdekeltségi  hozzájárulások 
befizetéséből eddig visszatartott 55 ezer Ft –ok visszafizetéséről?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy megállapította a visszafizetés mértékét a vízi közmű társulat, egységesen 10 
ezer Ft-ot fog mindenki visszakapni. Erről rövid időn belül fog születni egy tájékoztató és 
ezzel kapcsolatosan falugyűlés tartását is tervezzük. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezte, hogy a tájékoztatóban meg lesz indokolva?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Le lesz vezetve, hogy mire ment el a pénz. 50 millió Ft van a társulat számláján, ebből 25 
millió Ft a teljes költség, amit elköltött az 5 éves működés alatt a társulat ebből a 25 millió Ft  
-ból 15 millió Ft bankköltség. A 10 millió Ft az éves működési költség. Volt egy tanácsadó 
cég, aki végigvitte ezt az 5 évet, van egy 1 millió Ft, ami a végelszámolásnak a költsége, 
dolgozók munkabére. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Panaszkodtak neki, hogy a focipálya melletti épület teljesen tönkre megy. Kié ez végül is?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az MVH –é, nem a miénk a felépítmény. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Tudjuk bizonyítni?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Az egyesület perben áll a miniszterelnökséggel, de a miniszterelnökség követeli vissza azt az 
50 millió Ft támogatást, amit kifizettek anno az egyesületnek. Ha az  nem működik, akkor a 
megvalósított részből árverezéssel fogják kiegyenlíteni azt a részt, amit tudnak. 
Nem érdemes hozzá nyúlni, mert sosem lehet tudni, hogy kihez kerül. Ráépítéssel a telek 
tulajdonjoga is megszerezhető az is elképzelhető hogy el kell adni a telket. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy a tó rész is benne van?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Elmondta, hogy igen az is.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Fordultak hozzá olyan panasszal, hogy a temetőben nagyon nagy a fű és nagyon rosszak az 
útviszonyok. Ezt ő is  tapasztalta a múlt  héten,  hogy nagy a fű.  Közmunkásaink nyírják a 
füvet?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ők is. Úgy tudja, van kint négy közmunkás, aki folyamatosan csinálja.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Nap mint nap látja, hogy kint vannak a közmunkások és csinálják. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy lesz temetőbejárás, az 500 ezer Ft –ból útfelújítás lesz, 
ami rövidesen be fog következni. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatásként  közölte,  hogy beszélt  a  régi  gyógyszertári  törmelékkel  kapcsolatosan  az 
illetővel  és  azt  mondta,  hogy  az  a  saját  tulajdona  és  közterületen  van,  akinek  esetleg 



magántulajdonnal kapcsolatos problémája van az nyugodtan keresse őt és megjelöli neki a 
közterületet, azt üzeni. 
Kiss Gyuláné képviselő
Megköszöni a tájékoztatást!

Dr. Kiss Gyula jegyző
Elmondta, hogy ez szabálysértés.
Erdős Zsolt képviselő
Felvetette, hogy miért közterületen tárolja a magán tulajdonát.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Megkérdezte lesz-e diákmunka az idén?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Még nincs hír róla.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy volt itt egy hölgy és érdeklődött, hogy az önkormányzat 
nem akarja-e a balatongyöröki üdülőt üzemeltetésbe kiadni egy debreceni ismerősének. Ha 
igen milyen feltételekkel.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Javasolta, meg lehet hívni egy testületi ülésre és meghallgatni, hogy mit szeretne.
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ő  nem  adná  oda.  Véleménye,  hogy  addig  üzemeltessék  így,  amíg  lehet.  Az  alapcél  az 
iskolások üdültetése.
Erdeiné Hákli Ildikó képviselő
Régen volt  erről már szó, hogy ki akarták venni és át  akarta építeni az az illető,  de nem 
engedték.

A képviselő- testület egységes véleménye, hogy ne adják át üzemeltetésbe. 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Tájékoztatta a képviselőket, hogy pénteken utaznak le Balatongyörökre takarítani és felmérni 
a faházat. Legalább egy szobát szeretnének felújítani.

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

Koroknai Béla Sándor 
képviselő
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