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Pintérné Bernyó Piroska: Köszönti a tisztelt megjelenteket. Megállapítja, hogy a bizottság 2
fővel határozatképes, hiányzik Szücs Norbert képviselő, aki távolmaradását jelezte. Elmondja,
hogy a kiküldött napirendi pontokon kívül még érkeztek előterjesztések, melyeket javasol
további napirendi pontként felvenni. Így a napirendi pontok a következő napirendi pontokkal
egészülnének ki: az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa alakulásáról szóló tájékoztató
véleményezése, pályázat benyújtásának tudomásul vétele, a Gárdonyi Rendőrkapitányság
részére anyagi támogatás véleményezése, Baracska Község Önkormányzata szerkezeti
tervének, szabályozási tervének és helyi építési szabályzata módosításának véleményezése. Az
utolsó napirendi pontot javasolja első napirendi pontként tárgyalni, mivel meghívottak
érkeztek a napirendi pont tárgyalására. Az elhangzottak alapján szavazásra bocsátja a
napirendi pontok elfogadását, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
146/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
napirendi pontok elfogadásáról
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága a napirendi pontokat az alábbiak szerint
hagyja jóvá:
1. Baracska Község Önkormányzata szerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi
építési szabályzata módosításának véleményezése

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A sportöltöző pályázat megvalósításával kapcsolatos további teendők véleményezése
Körzeti megbízott iroda kialakításának véleményezése
A községi lefolyóárkok tisztításáról szóló tájékoztató véleményezése
Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa alakulásáról
Pályázat benyújtásának tudomásul vétele
A Gárdonyi Rendőrkapitányság részére anyagi támogatás véleményezése

A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
1. napirendi pont: Baracska Község Önkormányzata szerkezeti tervének, szabályozási
tervének és helyi építési szabályzata módosításának véleményezése
Boriszov Zoltán: Elmondja, hogy azon a területen, ahol a megpályázott beruházást kívánják
építeni, ott tulajdonképpen a rendezési tervben egy fehér folt van, nincs hozzá funkció
rendelve.
Dr. Zsuffa Ákos: Elmondja, hogy a műszakis kollegával egyeztettek, és tényleg egy fehér
folt van a rendezési terven. Ennek ellenére, amikor nézegették a honlapon a rendezési tervet,
az a pályázat, amit megnyertek, annak megfelel az Lf3 besorolás. Szeretnék, ha a további
projekteknek is megfelelne a besorolás, és nem kellene mindig rohangálni ez ügyben.
Valóban egy háromoldalú megállapodást kell kötni.
Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja az előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását.
Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a 2 fővel jelenlevő PIT bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
147/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának véleményezéséről
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a
rendezési terv előterjesztés szerinti módosítását.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
Dr. Zsuffa Ákos, és Pataki Zsolt a napirendi pont tárgyalása után távoztak az ülésről.
2. napirendi pont: A sportöltöző pályázat megvalósításával kapcsolatos további teendők
véleményezése
Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy az írásos előterjesztést megkapták, van is döntési
javaslata, de megkérdezi a polgármester urat, hogy most jelenleg hol tartanak?
Boriszov Zoltán: Válaszol, hogy kért árajánlatot egy vállalkozástól, aki benyújtotta azt a 16
mFt+ÁFA-s árajánlatot. Herczeg úrral a héten megkeresték a Büntetés Végrehajtási Intézetet,
hogy mit tudnának segíteni, illetve abban maradtak, hogy a Sportkör vezetésével megkeresik
a kisebb helyi vállalkozókat. Azt az információt kapták, hogy teljesen ingyen már nem
dolgozhatnak, viszont a bontási munkálatokban tudnak segíteni, és már ezzel az összeggel is
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kevesebb. Eleve 10 millió forint a pályázati pénzből visszajön, és javasolja, hogy a jövő évi
költségvetés terhére 3 mFt + ÁFA-val támogassa meg a civil alapon keresztül a testület a
Sportkört. Ezáltal a Sportkör vezetését érdekeltté téve abban, hogy ebből az összegből jöjjön
ki. A határozati javaslatnak úgy kellene szólnia, hogy a beruházás összegét vállalja, de
maximum 13 mFt+ÁFA-t. Jelen pillanatban sarkalatos pont, hogy Baracska labdarúgása úgy
áll, ahogy áll. Nagyon sok negatívumot lehet hallani. Amennyiben nem valósul meg az
építkezés, a 10 mFt-ot vissza kell adni, és az épület akkor is ott fog állni.
Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy ő is ezt a javaslatot támogatja. Megkérdezi, hogy
akkor a Sportkör jövőre értelemszerűen kevesebbet fog kapni.
Boriszov Zoltán: Válaszol, hogy tulajdonképpen kaphatnak támogatást, de a civil alapot
ennek tudatában kell megemelni, hogy legyen a Sportkör működésére is. Ami jövőre
csökkenti a költségeket az, hogy talán jövőre az utazási költségektől kicsit megmenekülnek,
hiszen a Sportkör vezetése kérte, hogy az idei évben – amennyiben a testület úgy dönt, hogy
nekiáll a beruházásnak – akkor az ősszel utazni fog a csapat, viszont jövőre minden egyes
mérkőzést itthon fogja játszani.
Dr. Mayer András: Megkérdezi, hogy mi van akkor, ha nem fér bele a 13 mFt + Áfa
összegbe?
Boriszov Zoltán: Válaszol, hogy jelen pillanatban nincs olyan árajánlat, ami erről az
összegről szólna. Sajnos ezt előre nem tudják leírni, a Bv. is holnapra fogja felmérni.
dr. Herczeg József: Válaszol, hogy megnézték már , és olyan két héten belül neki is
tudnának állni a bontásnak.
Boriszov Zoltán: Elmondja, hogy még nem tudni, hogy mennyi összeget tudnak
megspórolni.
dr. Herczeg József: Elmondja, hogy anyagköltségen nem lehet spórolni. Az előterjesztésben
az szerepel, hogy az anyagköltség 16 mFt, de az nem az anyagköltség, hanem a teljes
bekerülési költség. A másik, hogy lehet ezt az összeget a civil alapra terhelni, de furcsán jön
ki, hogy az önkormányzat tulajdona az egész terület, meg az épület is. Igaz, hogy a Sportkör
pályázott, mert ők pályázhattak.
Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy mekkora a területe?
dr. Herczeg József: Válaszol, hogy durván olyan 250-270 m2. Van benne 2 öltöző, 1
zuhanyzó, 1 közös helység, 1 játékvezetői helység, és egy tároló.
Becsei Andrásné: Megkérdezi, hogy a pályázatnál kellett vállalni valami működési
kötelezettséget vállalni?
dr. Herczeg József: Válaszol, hogy nem, pályázatokra adták a pénzt.
Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy akkor a II. számú javaslatnak is másképp kell
szólnia, mert nem vissza nem térítendő támogatásról van szó. Vagy arról van szó?
Boriszov Zoltán: Válaszol, hogy a könyvelésnek valahová tenni kell a pénzt.
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Pintérné Bernyó Piroska: Javasolja, hogy jegyzőkönyvben legyen rögzítve, hogy ennyi a
végleges összeg, és amennyiben ebbe az összegbe nem fér bele, akkor azt a Sportkör oldja
meg. Semmiféleképpen ezt az összeget nem szeretné kipótolni.
dr. Herczeg József: Elmondja, hogy igyekeznek ebben az évben úgy gazdálkodni már ebben
az évben, hogy tudjanak spórolni. Lehet, hogy kérelmet nyújtanak majd be a támogatási
szerződésben megjelölt célok módosítására.
Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja a II. sz. döntési javaslat elfogadását az
elhangzott kiegészítések figyelembe vételével, és megállapítja, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
148/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
Baracska SE öltöző épületének felújításáról és átalakításásáról
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolj a Képviselő-testületnek, hogy
vegye figyelembe a Sportegyesület vezetőinek javaslatát, és a sportöltöző építéséhez a
tervezői díjon és a pályázatírási költségen felül a 2014. évi költségvetés terhére 3 millió forint
+ áfa, összesen 3.810.000 .- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson azzal, hogy további
támogatási összeget nem biztosít.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
3. napirendi pont: Körzeti megbízott iroda kialakításának véleményezése
Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy megkapták a 2012. évi pénzmaradvány
alakulásáról szóló tájékoztatót, ebben már ez az összeg is benne szerepel. Javasolja az
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és
megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
149/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
A körzeti megbízott iroda kialakításáról
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
4. napirendi pont: A községi lefolyóárkok tisztításáról szóló tájékoztató véleményezése
Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy itt csak 1 db árajánlat van csak?
Boriszov Zoltán: Válaszol, hogy igen, csak egy árajánlatot kért be. Amíg nem látta a
hajlandóságot, addig három vállalkozótól nem kért be.
Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, erről már volt a bizottságnak döntése, hogy három
árajánlatot kérjenek be.
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dr. Herczeg József: Javasolja, hogy a polgármester úr kérjen még be két árajánlatot, és a
testület a legolcsóbb árajánlatra hatalmazza fel.
Boriszov Zoltán: Elmondja, hogy általában 10.000 forint egy traktor óradíja. A földet el is
kell hordani, mert más ingatlanára nem lehet tenni. Az árok széle a telekhatár szélén van, és
azzal az ingatlantulajdonossal vitába keveredett a polgármesteri hivatal, és lehet nem fogja
megengedni, hogy rámenjenek a területére.
Becsei Andrásné: Elmondja, h ezt meg lehet előzni egy levélírással, hogy szíveskedjen
megengedni, és egyből másképp fog hozzáállni a dologhoz.
Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja az elhangzott javaslatot, és megállapítja, hogy
a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
150/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
Csapadékvíz elvezető árkok tisztíttatásáról
1. Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek,
hogy a csapadékvíz elvezető árkok tisztíttatására kérjen be még két árajánlatot.
2. A PIT Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beérkezett árajánlatok
alapján a legolcsóbb árajánlat alapján hatalmazza fel a polgármestert a munkálatok
elvégzésére.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
5. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa
alakulásáról
Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, hogy a vételár különbözet az mit takar?
Becsei Andrásné: Válaszol, hogy a Kossuth u. 18. szám alatti ingatlan megvásárlásához
tartozik. Megkérdezi, nem arról volt szó, hogy ez az összeg megjön normatívába csak nem
kapta meg?
Pintérné Bernyó Piroska: Válaszol, be lett tervezve másra. Megkérdezi, hogy az E-ON iroda
bérlete meg lett hirdetve?
Szeleczkyné Szabó Katalin: Válaszol, hogy nem volt érdeklődő, csak egy, aki bálás
ruhásnak szerette volna kivenni a helységet.
Pintérné Bernyó Piroska: Megkérdezi, nem lenne célszerűbb oda a Bekes ügyvédi irodát
elhelyezni?
Dr. Mayer András: Válaszol, az ügyvédnő egy héten egyszer van itt, nem mindennap.
A PIT bizottság tudomásul vette az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványa alakulásáról
szóló tájékoztatót.
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6. napirendi pont: Pályázat benyújtásának tudomásul vétele
Pintérné Bernyó Piroska: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti döntési javaslat
elfogadását. Megállapítja, hogy a bizottság 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
151/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
Pályázat benyújtásának tudomásul vételéről
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja az előterjesztés szerinti döntési
javaslat elfogadását.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
7. napirendi pont: A Gárdonyi Rendőrkapitányság részére anyagi támogatás
véleményezése
Pintérné Bernyó Piroska: Elmondja, hogy ő támogatja a javaslatot. Szavazásra bocsátja az
előterjesztés szerinti döntési javaslat elfogadását, és megállapítja, hogy a bizottság 2 igen
szavazattal az alábbi határozatot hozta:
152/2013. (VII.25.) PIT bizottság határozata
A Gárdonyi Rendőrkapitányság anyagi támogatásáról
Baracska Község Önkormányzata PIT Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a
Gárdonyi Rendőrkapitányság részére – Baracska község közigazgatási területén a rendőri
jelenlét fokozására – 200.000 Ft., azaz Kettőszázezer forint egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást biztosítson az önkormányzat 2013. évi költségvetése 2012. évi pénzmaradványa
terhére.
A határozat végrehajtásáért felelős: Pintérné Bernyó Piroska
A határozat végrehajtásának határideje: azonnali
8. napirendi pont: Egyebek
Becsei Andrásné: Megkérdezi a polgármester úrtól, hogy a népművelővel mire jutottak az
augusztusi ünnepséggel kapcsolatban.
Boriszov Zoltán: Elmondja, amikor a népművelő idejött Baracskára, akkor beszélgettek
arról, hogy nem lehetne-e esetleg egy augusztus 20-ai ünnepséget megszervezni. A Gábor
utánanézett, és kb. 70.000 forintból tudna egy műsort szervezni. Első évben személyre szóló
meghívók mennének ki. Kenyeret, kenyérlángost is lehetne sütni, esetleg egy kicsit meg
lehetne fejelni az összeget.
Pintérné Bernyó Piroska: Úgy gondolja, egy ilyen műsort idén elkezdeni így nem érdemes.
Dr. Mayer András: Elmondja, hogy Budapest elég közel van, és ott elég színvonalas
műsorok szoktak lenni. Azt gondolja, hogy sokakat elvihet abba az irányba. Sokan
szabadságon is lesznek, és lehet, hogy nem is lenne résztvevő. Nem javasolja az ünnepség
megrendezését.
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Mivel több hozzászólás nem érkezett, az elnök az ülést berekesztette, Jelen jegyzőkönyv
Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(III.29.) önkormányzati
rendelete 50.§.(2) bekezdése alapján hangfelvételről készült.

k.m.f.

Pintérné Bernyó Piroska
Elnök
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