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Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2016. szeptember 29-é megtartott 

rendes nyílt ülésének 

 

 

J e g y z ő k ö n y v e 

 

               

 

92/2016.(IX.29.) KT határozat:  Jegyzőkönyv hitelesítő választásról 

 

93/2016.(IX.29.) KT határozat:  A jelen ülés napirendjéről  

 

16/2016.(IX.29.) rendelet:  Báránd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 16/2016.(IX.29.) számú 

önkormányzati rendelete az önkormányzat és 

intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 

6/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

94/2016.(IX.29.) KT határozat:  A 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

 

95/2016.(IX.29.) KT határozat: A helyi önkormányzatok működőképességét 

megőrző 2016.évi rendkívüli önkormányzati 

támogatás igényléséről 

 

96/2016.(IX.29.) KT határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő 

csatlakozás 

 

97/2016.(IX.29.) KT határozat:  Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület kérelme 

 

98/2016.(IX.29.) KT határozat: A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag 

vásárlásához támogatási igény benyújtásáról és a 

szükséges önerő biztosításáról 

 

 

17/2016.(IX.29.) rendelet: Báránd Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 17/2016 (IX.29) 

önkormányzati rendelete a természetben 

nyújtott szociális célú tűzifa támogatás 

jogosultsági feltételeiről 
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99/2016.(IX.29.) KT határozat:  A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázattal 

kapcsolatos döntéshozatal 

 

100/2016.(IX.29.) KT határozat:  A Bárándi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának 

módosítása 

 

101/2016.(IX.29.) KT határozat:   Kaba város településrendezési eszközeinek  

       módosítására vonatkozó véleményezési  

       eljárással kapcsolatos döntéshozatal 

 

102/2016.(IX.29.) KT határozat: A Püspökladányi Városüzemeltető és 

Gyógyfürdő Kft. árajánlata urnafülkék 

legyártására 

 

103/2016.(IX.29.) KT határozat: Koroknai Béla Sándor képviselő javaslata 

sövénytelepítésre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J e g y z ő kö n y v  
 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testülete  

2016. szeptember 29-i rendes nyílt  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) 

Nyékiné Katona Hedvig   (intézményvezető) 

Budaházy Áron    (bizottsági tag) 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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 Erdeiné 

Hákli Ildikó 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: 

 

92/2016.(IX.29.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Erdeiné 

Hákli Ildikó képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.  

A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő:  Azonnal 

Felelős:  Dr. Kiss Gyula jegyző 

  Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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 6 igen szavazattal, nem és 

tartózkodás nélkül: 

 

 

 

 



 

93/2016.(IX.29.) KT határozat: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jelen 

ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg: 

1. Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzat és intézményeinek a 2016.évi költségvetéséről 

szóló 6 /2016 (II.15.) számú rendeletének módosítása 

2. A 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

3. A helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 

2016.évi rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről 

4. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához történő csatlakozás 

5. Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület kérelme 

6. A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához 

támogatási igény benyújtásáról és a szükséges önerő 

biztosításáról 

7. A Bárándi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

8. Kifogás elbírálása 

9. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázattal kapcsolatos 

döntéshozatal 

10. Különfélék 

 

 

1. napirendi pont 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és 

intézményeinek a 2016.évi költségvetéséről szóló 6 /2016 (II.15.) számú rendeletének 

módosítása 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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 rendeletet: 

 

16/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. napirendi pont 

A 2016.évi költségvetés I. félévi teljesítése 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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: 

 

94/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

3. napirendi pont 

A helyi önkormányzatok működőképességét megőrző 2016.évi rendkívüli önkormányzati 

támogatás igényléséről 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Erdős Zsolt képviselő: 

Megkérdezte, hogy elő van- e készítve a pályázat mivel elég szűkös a határidő. 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Elmondta, hogy igen el van készítve, már csak a testület döntése hiányzik.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e még 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: 

 

95/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. napirendi pont 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő 

csatlakozás 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Kiegészítésként elmondta, hogy 400.000.- Ft –ot különített el a testület a pályázatra. Legalább 

10 fő számára biztosított forrást a testület eddig minden évben.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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: 

 

94/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

5. napirendi pont 

Bihar–Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület kérelme 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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: 

 

97/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. napirendi pont 

A helyi önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatási igény 

benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Megkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét Koroknai Béla 

Sándort, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését. 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő- testületnek 

elfogadásra. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Kiegészítésként elmondta, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is keménylombos 

tűzifára kívánunk igényt benyújtani. 

Az idei évben erre tekintettel maximálisan 600 m
3
 tűzifát igényelhet önkormányzatunk, 

melynek önereje 762.000.- Ft. 

Amennyiben önkormányzatunk csatlakozni kíván a programhoz, a korábbiakhoz hasonlóan a 

rendeletalkotási kötelezettségünknek is eleget kell tenni legkésőbb a tüzelőanyag 

megvásárlását követő 10. napon hatályba lépő rendelet megalkotásával. A rendelet tervezet 

szinte ugyanaz, mint tavaly évben, a határidők kerültek módosításra. Dönteni kell, hogy a 

kérelmek elbírálását a képviselő testület vagy a polgármester gyakorolja. Eddig minden évben 

a Képviselő- testület döntött a kérelmekről. Felmerült kérdés volt előző években a 

jogosultsági feltételek között lévő „f)” pont. Ez tavaly került bele a rendeletbe. 

Rendeletmódosításra a későbbiekben van lehetőség.  

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Előző években volt gond a kiosztással erre oda kell figyelni jobban. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Igen, tanultak belőle. Tavaly már minden rendben ment.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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 rendeletet: 

 

98/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendelt 

el. Megkérdezte ki az aki elfogadja a rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti formában? 

 

A szavazáson jelen volt 6 fő.  

A testület 6 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül meghozta a következő rendeletet: 

 

17/2016.(IX.29.) számú önkormányzati rendelete 

 

 

 

 

 

 



 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Kérte, hogy Nyékiné Katona Hedvigre való tekintettel kerüljön hamarabb, 7. napirendi 

pontként tárgyalásra a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázattal kapcsolatos döntéshozatal. 

Majd 8. napirendi pontként a Bárándi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása. A 

Kifogás elbírálása napirend zárt ülés keretében kerül tárgyalásra. Kérte, hogy fogadja el a 

testület ezt a módosítást, majd átadta a szót Nyékiné Katona Hedvig intézményvezetőnek.  

 

7. napirendi pont 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú pályázattal kapcsolatos döntéshozatal 

 

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Elmondta, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal részére az ASP rendszerhez történő 

csatlakozás 2017. január 1. napjával kötelező. A rendszer kiépítésének költsége elég magas, 

azonban lehetőségünk nyílik a pénzügyi forrás pályázati úton történő előteremtésére. 7 millió 

forintra pályázhat az önkormányzat. Hardver és szoftver telepítése, munkatársak betanítása és 

egyéb szabályzatok elkészítése szerepel a pályázatban. Gépek vásárlására, magára az ASP 

rendszerre szabályzatok elkészítésére és a telepítésre magára lehet felhasználni ezt az összeget.  

Az utóbbi időben sok cég ajánlotta magát, hogy elkészíti a pályázatot és beszerzi a gépeket, de 

mindegyik arra törekszik csak, hogy gépeket beszerzi, viszont ezt a kormányrendelet leírja 

milyen gépeket kell, lehet beszerezni így ezt mi is meg tudjuk tenni.  

A munkatársaknak január elsejétől ezzel a rendszerrel kell dolgozni. Érinti a gazdálkodási 

rendszert, ingatlanvagyon-kataszter rendszert, önkormányzati adórendszert, iratkezelő 

rendszert, ipari és kereskedelmi rendszert valamint önkormányzati portált is lehet ezen 

üzemeltetni.  

Ez egy lehetőség, ha nem vesszük igénybe, akkor is be kell vezetni ezt a kötelező 

keretrendszert. Próbálnánk pályázni, mert így van lehetőség az anyagi ellentételezésére is. A 

pályázat készen áll, már csak a Képviselő- testület határozata szükséges ahhoz, hogy még a mai 

nap be tudja adni a pályázatot. 

Három ütemben fognak csatlakozni az önkormányzatok. 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Megkérdezte, hogy össze lesz kötve az egész (összes önkormányzat) ? 

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Igen. Hasznos, hogy összeköttetésben lesz minden rendszer mindennel és az ügyintézőnek sok 

mindenben könnyebb dolga lesz.  

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A belföldi jogsegély kérelem megszűnik, az ügyintézőnek jogosultsága lesz, hogy országosan 

is hozzáférhessen az adatokhoz.  

Nekünk mindenképp csatlakozni kell, amihez pénz kell és ez a pályázat egy nagyon jó 

lehetőség. Pénzügyi Bizottság elé azért nem került, mert anyagi vonzata nincs.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Benne van az előterjesztésben, hogy 100%-os támogatás abban az esetben, ha a benyújtására és 

kezelésére az Önkormányzat saját szakemberrel rendelkezik.  

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

A szakembereket ez a pályázat képzi? 

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Igen, de egyébként sok éves tapasztalattal rendelkező dolgozók ülnek a közigazgatásban ha 

papír alapon meg tudta csinálni gépen is.  

Kiss Gyuláné képviselő 

Megkérdezte, hogy a pályázat írói díj elszámolható? 

 



 

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Sosem lehetett pályázat írói díjat elszámolni pályázatban, de nincs is.  

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Ehhez kapcsolódóan megkérdezi, hogy meddig tartható, hogy egy ingyenes informatikus 

csinálja ezt az egészet? Ha valami ingyenes ott nem lehet követelni 

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Két informatikus is volt kulturális közfoglalkoztatásban, rendelkezésre tudnak állni 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

21. században élünk, számítógépeket használunk az, hogy legyen egy állandó informatikus 

vagy rendszerkarbantartó akit hívni lehet és belátható határidőn belül dolgozik ahhoz pénz kell.  

Nyékiné Katona Hedvig intézményvezető: 

Biztos, hogy lesz garancia az új gépekre, és akik betelepítik azok távfelügyelettel korrigálják a 

problémát. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő: 

El kell gondolkodni rajta mert rendszergazda nélkül nem vagyunk meg. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Költségvetés tárgyalásakor ezt újra fel kell vetni.  

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: 

 

99/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

8. napirendi pont 

A Bárándi Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Előterjesztette a napirendi pontot. Átadja a szót jegyző úrnak.  

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztály észrevételezést tett 

a Bárándi Napsugár Óvoda alapító okiratával kapcsolatban. Az alapító okirat 2 pontjával nincs 

összhangban a 6.2.2 pont, ezért az alapító okirat 6.2.2 pontját ki kell egészíteni azzal, hogy 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos 

nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. 

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: 

 

100/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. napirendi pont 

Kaba város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó véleményezési 

eljárással kapcsolatos döntéshozatal 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Település rendezési tervet készítenek, ehhez mindig érkeznek a szomszédos településekről az 

észrevételek vélemény kérések és amennyiben ők bármilyen módosítást készítenek, el fogják 

küldeni, hogy észrevételt tehessünk. Szeretnénk- e részt venni benne illetve papíralapon kérjük 

vagy CD-n? Szerinte vegyenek részt a véleményezési eljárásban és elektronikus adathordozón 

elég.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

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: 

 

101/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

10. napirendi pont  

Különfélék 

 

A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. árajánlata urnafülkék 

legyártására 

 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Elmondta, hogy volt már a testület előtt ez napirenden, akkor 1,2 millió forintos árajánlatot tett 

urnafal teljes legyártására, felépítésére a Püspökladányi Városüzemeltetőség. Polgármester Úr 

az óta egyeztetett a városüzemeltetővel, vannak olyan munkák, amelyeket a dolgozóink meg 

tudnak csinálni így a jelenlegi árajánlatban 433.548.- Ft szerepel csak az urnafülkék 

legyártására.  

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő: 

Megkérdezte hova tervezik ezt az urnafalat? 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Elmondta, hogy a ravatalozó mellé fog kerülni. Ahol régen a kripta volt.   

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő: 

Jó lett volna kimenni és megnézni a pontos helyét. 

Majoros Csaba képviselő 

Egyetértett, nehogy utána rossz helyre kerüljön és utána kapják a kritikát.   

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy a bérleti díjat mire használja fel a városüzemeltetőség? 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Abban állapodtak meg, hogy az 1 millió forint egyik fele a ravatalozó felújítására a másik fele 

pedig az utak kavicsozására lesz fordítva. A kavicsozás még folyamatban van.  

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Lazán van kezelve az 1 millió forint véleménye szerint.  

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy ki tartja rendben a temetőt? 



 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

A városüzemeltető és a közfoglalkoztatottak is. 

Erdős Zsolt képviselő 

Karbantartási munkálatok alatt mit kell érteni? 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Fűnyírás. 

Kiss Gyuláné képviselő 

Mindig le van nyírva a fű, az rendben van! 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Többször felvetette már és most is szeretné, hogy a temető kerítése mellé a kiöregedett 

sövények helyére és az üres helyekre sövényt kell ültetni, valamint megkérdezte, hogy az 

urnafülkék legyártásának az ára a bérleti díj terhére megy? 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Varga Lajos vezető úgy egyezett meg polgármester úrral, hogy a bérleti díj terhére megy, a 

másik fele a bérleti díjnak pedig az utak kavicsozására lesz fordítva. 

A sövény ültetésével kapcsolatosan elmondta, hogy terjessze elő a képviselő testület felé 

képviselő úr és dönteni kell róla, határozatot kell hozni ez ügyben.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek további hozzászólása, kérdése. 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: 

 

102/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy különfélék napirenden belül van-e valakinek további hozzászólása? 

 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Szóban előterjeszti és szeretné, ha határozatot hoznának 200 - 300 db sövény megvásárlásáról, 

amellyel a temető kerítése melletti régi sövényt pótolnák. Magyarhomorogon egy 

magánkertészetben olcsón meg lehet vásárolni. Annak idején is innen lett vásárolva. 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Javasolja, hogy képviselő urat bízzuk meg ennek a beszerzésére.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése. 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: 

 

103/2016.(IX.29.) KT határozat: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

A szennyvízzel kapcsolatosan sok pletyka megy a faluban. Sokan támadják kérdéseikkel. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő: 

Nem tudunk mit mondani a lakosoknak. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Polgármester úr ad ezzel kapcsolatosan tájékoztatást. Nekünk végül is ehhez semmi közünk.  

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő: 

Mint képviselőtől elvárjá, hogy tudjunk válaszolni a kérdésekre.  

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Van a társulat, ami azért jött létre hogy összeszedje a pályázat önerejét. Ennek a társulatnak volt 

egy működési költsége....... 

Folyamatban van az elszámolás, nem lesz olyanra felhasználva amire törvény szerint nem 

lehetne felhasználni.  

 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Van néhány ember aki szítja ezt az egészet.  

Erdeiné HákliIldikó képviselő: 

Megkérdezte, hogy lesz a falugyűlés ezzel kapcsolatosan? Szerinte mindenképp kellene tartani. 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Mindenképp kell a falugyűlés várják nagyon a lakosok. Többször kellene egy évben tartani, 

mert sokszor információ hiány van a faluban.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Polgármester úrral kell megbeszélni a falugyűlés tartását. 

 

 

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

A katolikus templom lassan összedől. Ezzel foglalkozni kell. Az egyház nem törődik vele 

egyáltalán.  

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Az előző testület is foglalkozott már ezzel. Irtunk már a z egyháznak, nem reagáltak rá, nem 

tesznek semmit ezzel kapcsolatban. A tiszteletes úr egyszer kijött egy építésszel és kiderült 

hogy nem kellő mennyiségű deszkát raktak be, a középtartók nincsenek meg. Ezt pótolták, de 

nem állította meg. Egy dolgot lehet tenni hogy az építéshatóságnak megküldeni, de akkor fálő 

hogy kijelölik hova borulhat és lezárjak azt a területet.   

Koroknai Béla Sándor képviselő: 

Bármikor bárkire ráborulhat.  

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Új püspök van hátha ő másképp áll ehhez. Mindenképp újra meg kell keresni az egyházat írni 

nekik. 

 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Zug melletti telek ..utatnyitni. (nem tudom milyen zugról kinek a telkéről van szó) 

Majoros Csaba képviselő 

Úgy tudja oda építkeznek.  

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Ha hosszú távon gondolkodnak akkor ilyenekbe is lehet gondolkodni. Meg lehet érdeklődni. 

Az óvoda melletti telket is meg lehetne venni az óvodának. 

Kiss Gyuláné képviselő 

A tulajdonos a telket 2 millióért akarta eladni mikor pár éve megérdeklődték. De akkor 

polgármester úr mondta nincs rá pénz. 



 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Javasolta, hogy képviselő asszony vegye fel a kapcsolatot a tulajdonossal és érdeklődje meg 

mennyiért adná el most a telket. 

 

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte az idén lesz-e járdaépítés? Erre az igényt hova lehet benyújtani? 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Biztos hogy lesz. Írásban polgármester úrhoz nyújtsa be. 

Erdős Zsolt képviselő 

Csatornázással kapcsolatoson a lesz-e garanciális javítás? 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Igen, megy majd ki ezzel kapcsolatosan tájékoztató a faluba. Október 15-ig kell majd leadni 

papír alapon a hibákat.  

Erdős Zsolt képviselő 

A szociális otthon felé vezető úttal kapcsolatosan lehetne-e kérni egy árajánlatot,hogy 

mennyibe kerülne a világítás korszerűsítése?  

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Elmondta, hogy nincs benne a közvilágítási rendszerünkben. 

Ulveczki Lajosné alpolgármester: 

Nem hozzánk tartozik. Javasolja, hogy jelezze ezt a szociális otthon vezetőinek. 

 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Az apósának a sírját a mellette lévő nagy fa tönkre teszi. Nem szeretné kivágatni mert nem 

életveszélyes a fa csak legallyaztatni. Megkérdezte, hova nyújtsa be az igényét? Kit keressen ez 

ügyben? 

Dr. Kiss Gyula jegyző: 

Beszéljen Kádár Andorral és vágattassa la a gallyakat. 

Erdeiné Hákli Ildikó képviselő 

Két idős néni kereste meg hogy régebben a temető felé a Kinizsi út és Vörösmarty út sarkán volt 

egy pad, lehetne-e újra padot kitenni, hogy leüljenek. Lenne hozzá betonelem csak a léc 

kellene. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

......(nem értettem) 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

A járda is nagyon rossz a temető felé. Azt is rendbe kellene tenni és ha lehet kiegyenesíteni. 

 

Kiss Gyuláné képviselő 

Interneten látta az aljegyzői állást, megkérdezte a képviselőknek erről nem kell-e tudnia? Miért 

kell ide aljegyző? 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

A Tetétleni aljegyző elment és az ő helyére lett kiírva a pályázat.  

 

Erdős Zsolt képviselő 

Megkérdezte, hogy a honlap miért nem frissül? 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Melyik része nem frissül? 

Erdős Zsolt képviselő 

A rendeletek. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Fent van a hivatkozás, a Nemzeti Jogszabálytár linkje, ahol elérhetőek a legfrissebb rendeletek.  



 

Koroknai Béla Sándor képviselő 

Sok hiányosság van a honlapon. Alapinformációk nincsenek fent. 

Dr. Kiss Gyula jegyző 

Szükség van egy informatikusra, de ehhez pénz kell. Az ő idejébe nem fér bele a honlap 

karbantartása. Az irattár problémáját is meg kell oldani, mert abból baj lesz. 

 

 

Nyílt ülés keretében további hozzászólás nem hangzott el.  Ulveczki Lajosné alpolgármester 

az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. 

 

 

k.m.f. 

 

 

Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula 

       polgármester                        jegyző 

 

 

Erdeiné Hákli Ildikó 

képviselő 

 


