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J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2016. április  28-i rendkívüli  üléséről készült

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

Jelen vannak: Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
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 Majoros 
Csaba 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:

51/2016.(IV.28.)   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.
Dr. Kiss Gyula jegyző
Jelezte, hogy a különféléken belül lesz tárgyalandó napirendi pont.
Kiss Gyuláné képviselő
Jelezte szintén, hogy lesz a különféléken belül hozzászólása.

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



52/2016.(IV.28.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:
1. TOP-4.2.1-15  kódszámú,  „Szociális  alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése”  című  pályázati 
felhívással kapcsolatos döntéshozatal

2. Különfélék

1. napirendi pont
TOP-4.2.1-15  kódszámú,  „Szociális  alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése, 
fejlesztése” című pályázati felhívással kapcsolatos döntéshozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Elmondta, hogy elkészült a megalapozó dokumentum és a 
költségterv is. Vannak benne még kiegészíteni valók.  A ma délutánnal ezt  fel  kell  tölteni. 
Lényegi módosítás már nem fog bekövetkezni, egy-két pontosítás lesz, amit a Támasz hozzá 
fog tenni. A tervezet a volt szolgálati lakás ellátásba való bevonását foglalja magába, ennek a 
teljes körű felújítását, illetve nem csak a meglévő szolgálati lakás hanem a teljes támasz fűtés 
felújítását és energetikai korszerűsítését. A pszichiátriai betegek nappali ellátása sajnos nem 
sikerül,  ugyanis  a  jelenlegi  költségvetésbe  nem tudják befogadni.  Normatív finanszírozást 
nem tudnak hozzá  csoportosítani  ebben  az  évben  és  úgy néz  ki  a  jövő évben  sem,  ettől 
függetlenül a fejlesztés megvalósul. De bízunk benne hogy meg fogjuk tudni idővel ezt az 
ellátási formát indítani, a támogatást meg fogjuk tudni szerezni hozzá. Ezért is úgy kerülnek 
kialakításra a szolgálati lakásnak az egyes helyiségei, hogy bármikor, amikor ez a támogatási 
forma  normatív  finanszírozásra  jogosulttá  válik  azonnal  integrálható  a  támasz 
alaptevékenységébe.  Két  banális  indokkal  utasította  el  a  Minisztérium  illetve  a  Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális hivatal a befogadást:
2016 –ban egy kormányrendelet már előírta mekkora támogatást adnak erre az évre az ilyen 
ellátási  formákra  és  ezt  már  nem  módosítják,  valamint  nem  vagyunk  10  ezer  fő  feletti 
település ahol kötelező ez az ellátás, nálunk csak javasol és lehetőség. A harmadik pedig egy 
KSH statisztikai adat, ami alapján azt mondták, hogy a Biharnagybajomi és Kabai telephelyek 
lefedik az öt településnek ezt az ellátási formáját. Ehhez képest készült egy igényfelmérés a 
pályázathoz, és kb. 40 – 50 ember bejelölte, hogy szívesen részt venne ebben. Tudomásul 
vették. 
A szakmai és dokumentum részét a Támasz írta, ő szolgáltatott adatokat, sokat nem tud hozzá 
tenni. A műszaki része, amit említett a szolgálati lakás felújítása, energetikai korszerűsítés.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, hogy ez külső hőszigetelést is jelent?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem,  mert  hőszigetelt  az  épület.  Nyílászáró  csere  sem valószínű,  mert  hőszigetelt  az  is. 
Napkollektor és napelem felszerelést fog takarni, a meleg víz és áram szolgáltatáshoz fog ez 
hozzájárulni, illetve komplett központi fűtésrendszer kerül kiépítésre.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Udvaron is történik újítás?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Fatelepítés lesz, udvari tárolót építettek be illetve eszközök beszerzése. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
A külső tér azért nulla akkor, mert ott nem lesznek munkálatok?



Dr. Kovács Miklós polgármester
Így van. A pályázat megköveteli, hogy akadály mentesíteni kell az épületet, ami egy részben 
megvan,  de  azt  nem  fogják  elfogadni  vélhetően.  Külön  engedélyeztetni  kell.  Egy  külön 
szakember kell hozzá, aki felfesti a jeleket a falra, meghatározza az ajtó nagyságokat, rámpa 
szélességét. Keret összege bruttó 45 millió Ft. Építésre eszközbeszerzésre van 35 millió bruttó 
ebből  23  millió  nettó  lesz  a  felújítás  4  millió  az  energetika  2,2  az  eszközbeszerzés  és 
szociálisköltségek a jogszabályban meghatározottak szerint. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Meg van adva, hogy ki lehet a projektmenedzsment, műszaki ellenőr?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ezt a megye csinálja. 
Erdős Zsolt képviselő
Mi a megvalósítás végső dátuma?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Két  év  a  megvalósítási  határidő,  2018.  június  30.  Ami  releváns,  mert  három  nap  alatt 
formailag elbírálták. Lehet ez év augusztusában már szerződéskötés lesz. Vélhetően tarthatóak 
lesznek az előre datált időpontok. 
Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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:

53/2016.(IV.28.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -testülete  úgy 
határoz,  hogy  a  TOP-4.2.1-15  kódszámú,  “Szociális 
alapszolgáltatások  infrastruktúrájának  bővítése,  fejlesztése” 
elnevezésű  pályázati  kiírásra  pályázatát  “Szociális 
alapszolgáltatások  fejlesztése  Bárándon”  elnevezéssel,  bruttó 
45.000.000,-Ft,  azaz  negyvenötmillió  értékben  az 
előterjesztésben  és  a  projekt  előkészítő  tanulmányban 
meghatározott tartalommal benyújtja.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. napirend
Különfélék

Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal

Dr. Kovács Miklós polgármester
A vízmű vagyon végelszámolása megindult, az értékesítésen megy a huzavona olyan szinten 
hogy a  TRV átvette  a  szolgáltatást  tavaly január  1 –től,  és  azóta  használja  a  Vízmű Zrt. 
vagyonát. Az egyik legnagyobb tétel ebben, hogy használja a Vízmű Zrt. -nek a laborját és a 
labor eszközeit. Megállapodtak egy díjban amit ki is fizettek az első évben. A második évben 



2016. január 1. óta erre nincs szerződése ugyanis a Ptk. rendelkezései miatt jogfolytonosság 
alapján  a  határozott  idejű  szerződés  határozatlanná  vált  és  annak  megfelelően  tételeket 
számláz ki a Vízmű Zrt., de a TRV ezeket különböző indokokkal elutasítja és visszaküldi, 
nem akarja kifizetni. A végelszámoló kiküldött két határozati javaslatot, ami arról szól, hogy 
hatalmazzuk fel a TRV Zrt. –vel szembeni bérleti díjak beszedésére illetve zárjuk el a labort a 
vitatott ki nem fizetések végéig a bérleti jogviszony rendezéséig. Ezt jogszerűnek tartja. 
A másik  határozatban  a  használt  eszközök  javíttatásáról  van  szó.  Ezek  az  eszközök,  ha 
elromlanak,  elviszi  a  telephelyre a  TRV és  ott  hagyja.  Most  azt  szeretnék,  hogy a gépek 
javíttatásáról és a javíttatás összegének továbbszámlázásáról a TRV Zrt. felé, döntsünk mi. 
Tulajdonosi hozzájárulást kér a végelszámoló, de neki ezt hivatalból meg kellene tenni. Egyes 
Vízmű Zrt. tag önkormányzatok szeretnék mindenáron „kirabolni” a Vízmű Zrt –t, amit csak 
lehet szeretnének kiragadni maguknak olyan szinten, hogy az sem érdekli őket, hogy adott 
esetben egy másik településen ez az ellátás biztonságát érinti –e. 
Két részre szakadt a Vízmű Zrt, ami azt jelenti, hogy van 22 önkormányzat, aki debreceni 
vízműnél  van  és  van  46  aki  a  TRV Zrt.  -nél.  Amikor  a  debreceni  vízmű megvette  az  ő 
településein az üzemeltetéshez szükséges eszközöket, akkor a többi önkormányzat átadta az 
eszközöket az ellátás biztonságához. Könyv szerinti értéken értékesítettük. A TRV -nél lévő 
önkormányzatokkal szembe szállt a másik 22, inkább saját maguknak megveszik ezeket az 
eszközöket. A Vízmű Zrt. ülései odáig fajulnak, hogy nem szeret menni majdhogynem egy 
kanál vízben meg tudnák fojtani egymást. 
Kevés részesedésünk van benne, minimális, ami minket érint. Az is megfogalmazódott benne, 
hogy a mi részvényeinket adjuk át a TRV -nek vagyonkezelésbe és döntsenek ők ezekről a 
dolgokról.  Ennek  az  adok-kapok  harcnak  végeláthatatlan  következményei  lesznek.  Azt 
kellene  figyelembe  venni,  hogy  vannak  olyan  települések  ahol  az  ellátás  veszélybe  fog 
kerülni,  ha  pl.  nem  lesz  szivattyú  vagy  eszközök  amivel  üzemeltessenek.  Sokan  nem 
foglalkoznak ezzel, főleg az a 22 település, aki a debreceni vízműnél van. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Ez  nem  csak  a  két  cég  háborúja,  hanem  az  önkormányzatokra  is  lecsapódott?  22 
önkormányzat ellene van a 46 -nak. Nevetséges.  
Dr. Kovács Miklós polgármester
Másfél év után jutottunk el odáig, hogy a végelszámoló meghirdette a teljes ingatlan vagyont. 
Akkor az volt, hogy a vagyont egy összegben adjuk oda a TRV -nek, aki egy 800 millió Ft -os 
ajánlatot tett.  Másfél év után eljutattak oda, hogy értékeltessük fel úgy, hogy nézzük meg 
mennyi a labor értéke, mert azt biztos hogy megvenné. Ott is van egy érdekes helyzet, mert 
például a vízmű összes dolgozóját átvette a TRV. Ott van a labor, üzemelteti az átvett saját 
dolgozóival, fizeti érte a bérleti díjat. Ha elzárjuk előle a labort lesz 11 ember, akit nem tud 
foglalkoztatni. A debreceni vízmű azt mondta egy 2,5 évvel ezelőtt, hogy nem tudja a vízmű 
összes dolgozóját átvenni, mert nincs rá kapacitása, 25 % -ot vesz át. A TRV viszont minden 
dolgozót, ha egészben átadjuk a vagyont. 22 település mégis csak úgy gondolta, hogy nekik a 
debreceni vízmű szimpatikusabb, megbomlott az egység. 
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy ez a 22 település inkább a jobb módú települések?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Nem  feltétlen.  A 22  település  vízellátása  biztosítva  van,  az  ő  vízvagyonuk  megvan,  a 
működtetésükhöz szükséges eszközök megvannak. Amit tudnak még „kirabolnának” a cégből. 
Katasztrofális a helyzet és egyre rosszabb, alapvető dolgokat delegál át a végelszámoló, mert 
döntéseket ő sem mer hozni. 
A TRV átvett 46 települést a településhez tartozó összes dolgozóval. A TRV vezető és egy két 
polgármester  a  debreceni  vízművesek  közül  odáig  jutott  hogy  azt  mondták  feljelentik 
egymást. 



Mondta jegyző úrnak, hogy legszívesebben nem döntene erről, a tulajdonosi hányadunkkal 
úgy  is  csapódni  fogunk,  nincs  döntési  kompetenciák.  Akármi  történik  a  település 
vízellátásának a biztonságát kell figyelembe venni. 
Ulveczki Lajosné alpolgármester 
Mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy belelássunk a dolgokba. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Úgy gondolja,  hogy arra  kell  törekedni,  hogy az  elmaradásokat  szedje  be,  mert  az  a  mi 
vagyonunk. Javasolja, hogy mind a két esetben az igent alá kell húzni. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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:

54/2016.(IV.28.)   KT határozat:  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Kovács 
Mikós polgármestert, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. „v.a”-
vel kapcsolatos közgyűlés tartása nélküli határozathozatal tárgyában szavazatát 
az alábbiak szerint adja le:

„13/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés  megbízza  a  végelszámolót,  hogy a  Hajdú – 
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező 
Labor  C  Épület  és  a  benne  lévő  tárgyi  eszközök, 
szerszámok  további  bérlésétől  a  TRV  Zrt.  elzárása 
érdekében  intézkedést  tegyen  a  TRV  Zrt.  által 
összegszerűségben  vitatott  követelésünk,  és  a  bérleti 
jogviszony  és  bérleti  díj  tárgyában  fennálló  jogvita 
rendezéséig.

IGEN   / NEM

(A kívánt rész aláhúzandó.)

14/2016. (V.11.) Zrt. HATÁROZATI JAVASLAT

A közgyűlés megbízza a végelszámolót,  hogy a Hajdú – 
Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.”v.a” tulajdonát képező 
TRV Zrt. által bérel és használatában meghibásodott gépek 
javítatásáról  és  továbbszámlázásáról  a  TRV  Zrt  felé 
gondoskodjon.

IGEN   / NEM

(A kívánt rész aláhúzandó.)”

Határidő: 2016. május 11.
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester



Általános iskola kistornatermének használatba adása 

Dr. Kovács Miklós polgármester
Az általános iskola kistornaterméhez kapcsolódó, a Sport Egyesület birkózó szakosztályának 
a  megnyert  9  millió  Ft  –os  támogatásnak a  használati  szerződéséről  van szó.  Támogatási 
szerződés megkötése előtt állunk, amihez igazolnia kell a birkózó szakosztálynak, vagyis a 
Sport  Egyesületnek,  hogy  milyen  jogcímen  használja  ezeket  az  ingatlan  részeket.  Ez  a 
kistornaterem  és  a  hozzá  kapcsolódó  táncterem.  A támogatás  jogosultja  és  a  támogatás 
felhasználója  a  Báránd  Községi  Sport  Egyesület,  ezért  nekik  erre  a  helyszínre  használati 
jogcímet  kell  biztosítani.  Írtunk  egy  használati  szerződést,  ami  háromoldalú  mert  a 
vagyonkezelés a KLIK –nél van, tulajdonjogilag nálunk, ugyanakkor a támogatás címzettje a 
Sport Egyesület. 
Ezt  az  ingatlanrészt  határozott  időtartamra,  de  legalább  15  évre  valamint  a  KLIK 
vonatkozásában a  szervezet  általi  vagyonkezelésig használatba  adja  sportcélú tevékenység 
végzésére a Sport Egyesületnek. Megkapták a 9 millió Ft –os támogatást, ennek az épületnek 
a  belső felújítására  és  tető  felújítására  tudják  felhasználni.  Kiköti  a  támogatási  szerződés, 
hogy 15 évig  a  felújítás  értékét  az  egyesület  könyveiben kell  nyílván tartani,  15 év  után 
ingyenesen át kell adni a tulajdonosnak. Ez benne van a szerződésben is. E nélkül nem köti 
meg a minisztérium a szerződést. 

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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:

55/2016.(IV.28.)   KT határozat:  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  úgy 
határoz, hogy a tulajdonában lévő 3/2 hrsz-ú, természetben 4161 
Báránd  Kossuth  utca  53-55.  szám  alatti  általános  iskola 
kistornatermét- mellékelt helyszínrajzon feltüntetve - a Báránd 
Községi Sport Egyesület számára a határozat mellékletét képező 
használati  szerződés  szerinti  tartalommal  határozott  időre,  de 
legalább  15  évig  rendelkezésre  bocsátja,  a  szerződésben 
meghatározott fejlesztéshez  hozzájárul.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester



Mentőállomás támogatási kérelme

Dr. Kovács Miklós polgármester
Előterjesztette a napirendi pontot. Felolvasta a mentőállomás kérelmét.  
Koroknai Béla Sándor képviselő
Megkérdezte, hogy mennyi összegre lenne szükségük?
Dr. Kovács Miklós polgármester
Tavaly az önkormányzat nem támogatta őket, mint magánember utalt nekik 5 -10 ezer Ft –ot. 
Erdős Zsolt képviselő
Véleménye, hogy az állam dolga lenne ellátni eszközökkel a mentőállomásokat. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Mint önkormányzat nem tudják támogatni, de javasolja, hogy mindenki magánemberként a 
legjobb belátása szerint vagy támogatja, vagy nem.

Megkérdezte,  hogy  van-e  valakinek  további  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:

56/2016.(IV.28.)   KT határozat:  
Báránd községi önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, 
hogy  a  Püspökladány  Mentőállomás  támogatási  kérelmét  az 
Önkormányzat  2016.  évre  vonatkozó  költségvetéséből 
támogatni nem tudja.

A  kérelmet  a  Tisztelt  Képviselők  részére  eljuttatja  és  a 
képviselők,  mint  magánszemélyek  részére  ajánlja  fel  a 
támogatás lehetőségét.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós Polgármester

 Dr. Kiss Gyula Jegyző

Kiss Gyuláné képviselő
Egy megkeresés érkezett hozzá a Nagy Lajos utcán lakóktól, hogy a Pszichiátriai Otthonban 
lakó emberek jönnek-mennek a faluban, alkoholt a közterületen fogyasztják el, nagyon sok 
szemetet  csinálnak,  eldobálják  az  üres  palackokat.  Az  a  kérdésük,  hogy  nem  lehetne-e 
szemétgyűjtőket kihelyezni, mint a központban, hátha akkor abba dobnák bele. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Volt már arról szó, hogy boltok elé és kocsmák elé nem lehetne-e kihelyezni. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
Nem támogatja, hogy magán boltok vagy kocsmák elé helyezzenek ki kukákat, viszont padok 
mellé lehet. 
Kiss Gyuláné képviselő
Utcasarkokra gondoltak azok az emberek, akik megkeresték. 
Ulveczki Lajosné képviselő



Összegyűjtik a közmunkások mindig. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Ki lehet rakni, de meg kell határozni, hogy milyen metódus alapján helyezzék ki. 
Erdős Zsolt képviselő
Megkérdezi  a  játszótérrel  kapcsolatosan,  hogy a hinta  mikor  fog visszakerülni  a  helyére? 
Valamint  szülők  keresték  meg  hogy  a  csúszdánál  a  lépcsők  között  nagy  a  távolság, 
balesetveszélyes, több gyerek esett már le.
Dr. Kovács Miklós polgármester
A hinta javítása folyamatban van, ma vitték el javítani. 
Dr. Kiss Gyula jegyző
A  céget  keresték  ezzel  a  problémával  már.  A  játékok  szabály  szerint  készültek  és 
tanúsítványuk is van
Koroknai Béla Sándor képviselő
Táblát ki kell rakni, hogy hány éves kortól használható. 
Dr. Kovács Miklós polgármester
Csináltatnak ilyen táblát.

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

k.m.f.

Dr. Kovács Miklós  Dr. Kiss Gyula
      polgármester                    jegyző

Majoros Csaba
képviselő
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