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J e g y z ő kö n y v
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 

2012.04.26-i nyílt üléséről készült

Helye: Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  Nagyterem, 
4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Jelen vannak:
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdős Zsolt (képviselő)
Makra Sándorné (képviselő)
Makra Gergő (képviselő)

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)

Vendég: Nagy Miklós Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. vezérigazgató
Gyapjas István könyvvizsgáló

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 
Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek módosítási javaslata?
dr. Kovács Miklós jegyző
Tizenkettedik napirendi pontként javasolja a hulladékgazdálkodási rendelet módosítását, az írásban 
benyújtott előterjesztés szerint.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Amennyiben  egyetértenek  a  napirendi  pontok ilyen  formában  történő  elfogadásával,  kéri,  hogy 
kézfeltartással jelezzék.
A Testület 4 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint határozta meg ülésének 
napirendjét:

91/2012 (IV.26.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. A települési ivóvíz-szolgáltatás üzemeltetéséről

Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
2. Az  Önkormányzat  és  intézményei  2011.  évi  költségvetéséről 

szóló 1/2011. (II.10.) KT rendelet módosítása
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester
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3. Előterjesztés  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetésének 
teljesítéséről
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

4. Előterjesztés az ÖNHIKI pályázat I. ütemének benyújtásáról
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

5. A  közoktatási  és  szociális  társulás  2011.  évi 
pénzmaradványának elszámolása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

6. Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

7. Beszámoló  a  2011.  évi  gyermekvédelmi  és  gyámügyi 
tevékenységről
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

8. Az 5/2012. BM rendelet szerinti önkormányzati felzárkóztatási 
támogatás igénybevétele
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

9. Adótartozók listájának kifüggesztése
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

10. MÁV hozzájárulás kérése útátvágáshoz
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

11. A  szociális  igazgatásról  és  szociális  ellátásokról  szóló 
törvényben  szabályozott  személyes  gondoskodást  nyújtó 
ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2009. KT rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

12. Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

13. Különfélék
14. Szociális kérelmek (zárt ülés)

Ulveczki Lajosné polgármester
Elmondta, hogy Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet alapján jegyzőkönyv hitelesítőt szükséges választani.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

92/2012. (IV.26.) KT. Határozat  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Makra 
Gergő képviselőt választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A  Testület  felhatalmazza  a  jegyzőt  a  szükséges  intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Makra Gergő képviselő
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1. napirendi pont

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Javításként  szeretné  kiemelni,  hogy a  meghívóban  szereplő  címmel  ellentétben,  csak  az  ivóvíz 
szolgáltatással kapcsolatosan kerül tárgyalásra az előterjesztés, hiszen a  szennyvízüzemeltetés nem 
tartozik ebbe a tárgykörbe.
A jogszabályi változások zömét az előterjesztés tartalmazza. A Vízmű Zrt.-vel kötendő üzemeltetési 
szerződés  is  az  előterjesztés  része  volt,  a  bővebb  tájékoztatás  érdekében  elkéri  Nagy  Miklós 
vezérigazgató urat a jogszabályi változások felvázolására.
Nagy Miklós vezérigazgató
Köszönti  a  megjelenteket,  s  köszöni  a  meghívást.  Rövid  történeti  kitekintést  vázol  fel.  Az 
üzemeltetési szerződés újfent történő megkötése a jogszabályi változások okán merült fel. Korábban 
a pályázat beadása miatt volt próbálkozás erre, azonban az új víziközmű törvény kötelezővé tette. A 
szakma bízott az új jogszabály megalkotásában. Tavalyi év végén napirendre tűzte az országgyűlés, 
s minden olyat tartalmaz, ami hiányzott a szakmából. Az egésznek a lényege, hogy a nagyon sok 
szakmai feladat –határérték szigorítás, szennyvízszolgáltatás elmaradottsága- a díjak elmaradottsága 
okán  is  szükséges  a  tevékenyég  centralizálása.  1990-ig  32  szolgáltató  volt  Magyarországon, 
rendszerváltást követően 400 társaság üzemeltet. Ez a szolgáltatásra nézve azt jelenti, hogy a kicsit 
lehet hatékonyan üzemeltetni, de hogy milyen színvonalon, az a kérdéses. Törvényi kereteken belüli 
integráció  szükséges  volt,  a  mérethatékonyság  okán,  fenntarthatóság  és  hatékonyság  javulás 
érdekében. Lényegi változásokon esett a Vízmű Zrt. is, 650 főből ma már 250-en látják el ugyanazt 
a  feladatot.  A  balmazújvárosi  problémát  vázolja  fel,  illetve  az  abból  eredő  kötelezettségeket. 
Előjáróban megemlíti, hogy a tőkeemeléssel kapcsolatos anyagok előkészítés alatt vannak, hiszen a 
tulajdonosi  körön  kívüli  tagok  is  érdeklődnek  a  Megyei  Vízmű,  mint  üzemeltető  iránt,  hiszen 
szimpatikus  a  munkájuk.  Mérethatékonyság  topológiai  követelményeit  szem  előtt  kell  tartani. 
jelenleg 92 ezer felhasználói egyenértékkel rendelkeznek, ami a jogszabályban foglalt első ütemre 
feljogosítja a Vízművet, s bízik benne, hogy esetleg a régiós integrálódás is megszülethet. Az aláírt 
szerződések alapján július 1-re már rendelkeznek a szükséges volumennel, s működési engedélyt 
kérhetnek. Kölcsönösen megfogalmazott elvárás rendszer, amit az üzemeltetési szerződés tartalmaz, 
üzemeltető és az ellátásért felelős között, amit kiegészít a belépő Energia hivatal. Az Energia hivatal 
tudta  nélkül  gyakorlatilag  semmit  nem lehet  majd  tenni,  az  ő  hozzájárulása  szükséges  minden 
döntéshez.  Közegészségügyi,  környezetvédelmi  elvárások  betartása  fokozottan  szükséges, 
megfelelő gazdasági háttér, számlázás, amivel a Vízmű rendelkezik. Reményeik szerint a szakmai 
felkészültség és a tudásbázis tovább fog fejlődni. Fontos megemlíteni, hogy az apport szolgáltatás 
nem volt anno jó ötlet,  így vissza kell majd szolgáltatni.  Vagyonértékelés,  használati  érték elvű 
értékelés legyen, s az így a könyvekbe került érték adja az alapját a felújításoknak.
Az önkormányzat fejlesztéshez szükséges forrásokkal nem rendelkezik, ezért úgy kell kialakítani a 
rendszert, hogy a díjakból a szükséges fejlesztések és karbantartások megoldhatóak legyenek. 
Érdekességként  említi  meg,  hogy  hogyan  alakulhatnak  a  költségek,  miért  lehet 
költséghatékonyabbak  ezek a  rendszerek?  Az integráció  kulcsmomentuma  a  szerkezetátalakítás, 
szervezetkorszerűsítés,  ami az adminisztráció,  a számlázás,  az ügyfélszolgálat.  Ugyanakkor nem 
akarják  ellehetetleníteni  a  közvetlen  ügyfélszolgálati  rendszert,  sőt  ki  akarják  terjeszteni.  Sok 
esetben  a  központi  költségekből  egyenlőtlenül  osztoztak  a  települések,  így  ezek  nem  voltak 
objektívek. Jelenleg 80 Ft/m3 ez a közvetlen költség, ha 110 ezer felhasználói egyenérték lenne, 
akkor 69 Ft/m3 lenne,  tehát  a tényleges  fajlagos költség csökkenés  a törvényalkotó célja.  Éves 
viszonylatban ez a megtakarítás közel 500 millió forintot jelenthet Hajdú –Bihar megyében. Látszik 
a cél, ami kézzel is fogható, így ez a résztvevőkön és döntéshozókon múlik már csak.
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Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszöni a beszámolót, kérdezi van-e bárkinek kérdése az elhangzottakkal kapcsolatosan?
Makra Gergő képviselő
Az önkormányzatnak  a  könyv  szerinti  érték  utáni  amortizáció  képezi  majd  a  bérleti  díjat,  s  a 
szolgáltatás utáni amortizáció lesz a fejlesztés forrása, azonban az üzemeltetési szerződés szerint ezt 
majd  közelítik  egymáshoz,  s  átadják  az  önkormányzatnak,  akkor  mi  szolgál  majd  fedezetül  a 
fejlesztésekre?
Nagy Miklós vezérigazgató
Gördülő és operatív terv készítése nem újdonság, s ezt  úgy kell  ütemezni,  hogy az amortizáció 
képezi  ennek  forrását.  Egyik  része  a  települési  vagyon,  másik  a  központi  eszközök.  Ennek 
amortizációs értékéből kell majd fenntartani. Ugyanakkor a települési vagyon amortizációja lesz a 
fejlesztésre szolgáló bérleti díj forrása. Az összefogás lényeg, hogy a közösségben a havária vagy 
egyéb helyzetek előidézése  azonnal  orvosolható legyen.  Elkülönített  számlán kell  kezelni  majd. 
Minden az üzemeltetés függvénye lesz. Ha vagyonkezelés van, akkor ez az üzemeltető felelőssége. 
Szeretnék az önkormányzatok informatikai hátterét igénybe venni, s ezáltal az ügyfélszolgálatokat 
kiterjeszteni. Az ebből eredő bérleti díjak extenzív bevételeket jelenthetnek az önkormányzatoknak. 
Érdektalálkozások lehetnek ebből.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Egyik  kérdése  neki  is  ez  lett  volna.  A másik  a  fejlesztési  alap  létrehozásával  kapcsolatos.  Az 
önkormányzatok  által  nyújtott  egyéb  hozzájárulás  mit  takarhat  a  szerződés  értelmében?  A 
felújítások  elmaradása  esetében  a  teljes  felelősséget  az  Önkormányzat  vállalja?  A  másik  a 
fejlesztési hozzájárulások vonatkozásában önerő biztosítást is tartalmaz az üzemeltetési szerződés, 
kötelező volumene lenne-e ez az önkormányzat számára?
Nagy Miklós vezérigazgató
Az egyéb támogatási kör, a július 01-től átalakuló dolog lesz, hiszen az üzemeltetési szerződés a 
kiadott nfü által kiadott szerződés tervezet alapján készült. Sok tekintetben átalakul ez a pont is. 
Vannak olyan önkormányzatok,  akik számottevő adóbevétel  felett  rendelkeznek,  amit  fejlesztési 
alapba tudnak átcsoportosítani,  így ezek erre  vonatkoznak.  a  második  kérdés  már  gyakorlatilag 
teljes egészében ki fog kerülni a szerződésből, több település részéről felmerült ez a kérdés, s az 
Energia  hivatal  is  szorgalmazta  a  kikerülést  a  felelősségi  rendszeren  belül.  Az  önerő 
vonatkozásában meg kell említeni, hogy van egy biztonsági forrás –hitelkeret megemelése is ezt a 
célt szolgálja - ami lehetőséget nyújthat az uniós projektek támogatására. A felelősség tekintetében 
tehát a 12.17. pont már úgy szerepel, hogy az üzemeletető és Önkormányzat külön megállapodása 
alapján kerül meghatározásra.
Az önerő biztosítás véleménye szerint szükséges, hiszen a KEOP projektek alapvető eleme,  s a 
forráshiányos  önkormányzatok  tekintetében  ez  meghatározó,  hiszen  ezen  nem  múlhat  a 
sikerességük, s ha van rá lehetőség, akkor miért ne.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Amennyiben a Testület elfogadja az üzemeltetési szerződést, mikor kerülhet sor az aláírására?
Nagy Miklós vezérigazgató
Akár azonnal is, tehát az adatok egyeztetését követően azonnal. A szerződés négy melléklete lesz 
majd kérdéses, az eszközlistát és a vagyonfelmérést kell még majd pontosítani, s felértékelni. A 
központi nyilvántartást tehát át kell még tekintetni a végrehajtási utasítást követően, nem kívánnak 
várni a vagyonértékeléssel.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Köszöni szépen a megjelenést és a beszámolót. A helyi ügyintézés fontosságát ő is szorgalmazza, s 
ennek nagyon örül személy szerint. 
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:
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93/2012.     (IV.26.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Önkormányzata  tulajdonosi  részesedéssel  rendelkezik  a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben.
A  társaság  alapszabálya  értelmében  a  Zrt.  jelenleg  viziközmű- 
szolgáltatást nyújt a település részére.
Az Országgyűlés elfogadta a Viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX.törvényt, melynek rendelkezései értelmében a jövőben 
csak  az  a  zártkörűen  működő  részvénytársasági  vagy  korlátolt 
felelősségű társasági formában működő gazdasági társaság kaphat 
víziközmű-szolgáltatói  működési  engedélyt,  mely  az  engedély 
kiadására  irányuló  kérelemben  megjelölt  ellátási  területre  és 
víziközmű-szolgáltatási  ágazatra  vonatkozóan  rendelkezik  aláírt 
üzemeltetési  szerződéssel  és  megfelel  a  jogszabályban 
meghatározott  feltételeknek.  (2011.CCIX.  törvény  35.§(1)-(3)  
bekezdés).

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  annak 
érdekében,  hogy  az  érdekeltségében  lévő  Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  a  víziközmű-szolgáltatásról  szóló 
törvény fenti  rendelkezésének  megfeleljen,  és  ezáltal  a  település 
közigazgatási  területén a szolgáltatási  tevékenység biztonsága és 
folyamatossága  biztosított  legyen,  a  törvényi  előírások  okán,  a 
Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel a jelen határozat 
mellékletét  képező  üzemeltetési  szerződésben  szabályozott 
részletes feltételekkel üzemeltetési jogviszonyt hoz létre.

Erre  tekintettel  Báránd  Önkormányzatának  Képvelő-testülete 
felhatalmazza  a  polgármester  urat  a  Báránd  Községi 
Önkormányzat  települési  ivóvíz  víziközmű-szolgáltatásra 
vonatkozó  üzemeltetési  szerződés  aláírására  a  Hajdú-Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

1. számú melléklet a 93/2012. (IV.26.) KT határozathoz

VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről 
……………………………………..  Önkormányzata  (mint  a  víziközművekkel  végzett  közszolgáltatások  
ellátásért felelős önkormányzat)

Székhely: 
Nyilvántartási szám: 
KSH azonosító:  
Adószám:                    
Bankszámlaszám:      
IBAN szám:
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Számlavezető:             
Aláírásnál képviseli:  

továbbiakban Önkormányzat,

másrészről

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., mint üzemeltető - a továbbiakban Üzemeltető - 
Székhely: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.
Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000135
KSH azonosító:
Adószám: 11150800-2-09
Bankszámlaszám: 10403428-34218257-00000000
IBAN szám:
Számlavezető: K&H Bank Zrt.
Aláírásnál képviseli: Nagy Miklós vezérigazgató

mint víziközművek működtetésével közszolgáltatást végző Üzemeltető – továbbiakban Üzemeltető - között, az  
alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 

I. PREAMBULUM

A  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  vagy  abba  kerülő  
víziközmű-vagyon üzemeltetése céljából létrehozott, az Önkormányzat és más helyi önkormányzatok 100 %-
os tulajdonában álló gazdasági társaság. Az Üzemeltető hatályos Alapszabálya a jelen szerződés 1. számú 
mellékletét képezi.

Felek  megállapítják,  hogy  az  Üzemeltető,  a  Hajdú-Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.,  illetve  
részvényeseinek  tulajdonában  álló,  meglévő  ivóvíz/szennyvíz  közművek,  továbbá  az  Önkormányzat  
illetékességi területén jövőben megvalósuló víziközművek üzemeltetése tekintetében maradéktalanul megfelel  
nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI 12 § (8)-(9) bekezdés,, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 
(Vgtv.) 9.§ (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek, így az Önkormányzat ellátási felelősségi körébe  
tartozó,  víziközmű közszolgáltatások  (közműves  ivóvízellátás  és  közműves  szennyvízelvezetés,  illetve  –
tisztítás) ellátásához  szükséges  víziközművek  üzemeltetésével,  koncessziós  pályázat  mellőzésével  is  
megbízható. 

Felek  rögzítik,  hogy  Üzemeltető,  mint  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Víz-  és  Csatornamű  Vállalat  jogutódja,  
megalakulása  óta,  a  tulajdonában,  vagy  használatában  lévő  víziközművekkel,  folyamatosan  végzi  az  
Önkormányzat ellátási területén a ………………………-től közműves ivóvíz-ellátást, azonban erről Felek  
között üzemeltetési jogviszony nem jött létre. Az Üzemeltető közszolgáltatás ellátási jogát az Önkormányzat  
a részvénytársaság alakulásakor hatályos Vgtv. 9.-11.§ -a alapján alapította. 

Mivel a víziközmű közszolgáltatások végzési joga átengedésének feltételeit, a Vgtv. értelmében polgári jogi  
szerződésben  kell  rendezni,  Felek  az  Önkormányzat  vagy  az  Üzemeltető  tulajdonában  álló  -  az  
Önkormányzat illetékességi területén végzendő víziközmű közszolgáltatások ellátásához szükséges -, meglévő  
és  jövőben  megvalósuló  ivóvíz-  és  szennyvízközművek működtetésére,  és  a  kapcsolódó  víziközmű  
közszolgáltatás  ellátására,  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  tv. (Ötv.),  a  Vgtv.,  a  
víziközművek üzemeltetéséről szóló  21/2002.(IV.25.) KöViM rendelet (Víziközmű üzemeltetési rendelet),  a  
közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet (Korm.  
rend.),  és  az  egyéb  a  kapcsolódó  jogszabályok  alapján,  jelen  üzemeltetési  szerződést  -  továbbiakban  
Szerződés - kötik. 
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1. Felek nyilatkozatai

1.1. Önkormányzat  kijelenti,  hogy  hivatalos  tudomása  szerint,  jelen  Szerződés  tárgyával  kapcsolatos,  
harmadik  személyekkel  szemben  terhelő  kártalanítási,  megtérítési  és  egyéb  kötelezettségek  nem  
terhelik. Az üzemeltetésbe adást megelőzően esetlegesen fennállott kötelezettségekért teljes megtérítési  
kötelezettséggel tartozik az Önkormányzat. A közművek szolgalmi jogainak rendezése az Üzemeltető  
feladata és költsége.

1.2. Önkormányzat  kijelenti  és  szavatolja  továbbá,  hogy  a  jelen  Szerződés  teljesítéséhez  szükséges  és  
releváns valamennyi információt, adatot és dokumentációt az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta.  
Üzemeltető kijelenti, hogy ezen adatokat megismerte és ellenőrizte.

1.3. Üzemeltető kijelenti, hogy a víziközművek üzemeltetésével végzett közüzemi közszolgáltatás ellátását a  
jelen Szerződésben rögzítetteknek és a víziközművekkel végzett  közüzemi szolgáltatásokra irányadó  
mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően vállalja.

1.4. Üzemeltető kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti víziközmű közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges  
feladatok  tartós,  rendszeres,  és  a  környezetvédelmi  szempontoknak  maradéktalanul  megfelelő  
ellátásához szükséges személyi, tárgyi és technikai, és jogszabályban előírt valamennyi feltételekkel  
rendelkezik.

1.5. Üzemeltető kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges, a vonatkozó jogszabályban előírt  
hatósági engedélyekkel rendelkezik illetve a Szerződés aláírását követő lehető legrövidebb időn belül  
rendelkezni fog és azok egy-egy másolati példányát Önkormányzat rendelkezésére bocsátja. 

1.6. Üzemeltető  kinyilatkozza,  hogy  működő  gazdasági  társaság,  jelen  Szerződés  aláírásakor  nem  áll  
csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás alatt, és tudomása szerint nem kezdeményezték ellene  
a csőd- vagy felszámolási eljárás megindítását sem.

1.7. Üzemeltető kijelenti, hogy részéről a Szerződés megkötését kizáró körülmény nem áll fenn, továbbá  
lejárt adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása nincs.

1.8. A Üzemeltető köteles az Önkormányzat azonnal írásban tájékoztatni, amennyiben tartósan, több mint  
6 hónapja lejárttá vált adó-, illeték-, vám- vagy társadalombiztosítási járulék tartozása keletkezik.

1.9. A Felek rögzítik továbbá, hogy a víziközművek működtetését az Önkormányzat teljes közigazgatási  
területén, egységes elvek szerint, egységes szolgáltatási díjtételek mellett biztosítják, függetlenül attól,  
hogy az adott közművek kinek a tulajdonában vannak, illetve milyen forrásból, és mikor valósultak  
meg.

2. Rendeletalkotás

Az Önkormányzat jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályok által  
önkormányzati hatáskörbe utalt rendeletalkotási feladatait a jelen szerződés céljának megvalósítása  
érdekében  maradéktalanul  teljesíti.  Ennek  céljából  Üzemeltető  a  rendeletalkotáshoz  szükséges  
adatokat, információkat az Önkormányzat részére írásban rendelkezésre bocsátja a rendeletalkotást  
megelőzően.

II. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
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3.  A Szerződés célja

3.1. A  Szerződés  célja,  hogy  a  tárgyi  közszolgáltatás  teljesítése  érdekében  az  
Önkormányzat……………………………közigazgatási  területén  (ellátási  terület)  Üzemeltető  
közreműködésével  a  biztonságos,  gazdaságos,  a  közművek  műszaki  színvonalától  elvárhatóan,  a  
közművek  kapacitásainak  mértékéig  terjedően,  a  környezetvédelemnek,  a  fogyasztói  (ezen  belül  
különösen a lakossági) érdekeknek megfelelően közüzemi ivóvíz szolgáltatást biztosítsa. 

3.2. A Szerződés célja továbbá a Szerződésbe foglalt közszolgáltatások ellátásának és finanszírozásának  
kiszámítható és költséghatékony biztosítása.

3.3. A  különböző  magyar  jogszabályokban  rögzített  és  az  Üzemeltető  által  ellátandó  víziközmű  
közszolgáltatási kötelezettségek részletes, pontos és világos tartalmának meghatározása azzal, hogy az  
Üzemeltetőt  terhelő  szolgáltatási  kötelezettségek  mennyiségi  és  minőségi  paramétereit  külön  
jogszabályok, illetőleg a közüzemi szolgáltatási szerződések rögzítik, területi és időbeli hatályát pedig a  
Vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza.

4. A Szerződés tárgya, a víziközmű közszolgáltatási tevékenység: 

4.1. 4.1.  Az  Üzemeltető,  illetve  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő,  valamint  a  jelen  szerződés  
időtartama  alatt,  a  szerződés  területi  hatálya  alá  tartozó  területeken  jövőben  megvalósuló  és  az  
Üzemeltető,  vagy  az  Önkormányzat  tulajdonát  képező,  vagy  abba  kerülő  víziközmű  vagyon  
üzemeltetésével a víziközmű közszolgáltatás ellátása.

4.2. Az Üzemeltető az ivóvízművek, (továbbiakban: víziközművek) üzemeltetésével köteles a víziközmű 
hálózatba  bekötött  ingatlan  tulajdonosának,  illetve  egyéb  jogcímen  használójának  (továbbiakban:  
fogyasztó) ivóvizet szolgáltatni,  a műszakilag rendelkezésre álló kapacitások erejéig elvégezni a jelen  
Szerződésben és a fogyasztókkal kötött közüzemi szolgáltatási szerződésben vállalt feltételek szerint.

 4.3. Önkormányzat tájékoztatja Üzemeltetőt, hogy:

- az ivóvíz-ellátási víziközmű közszolgáltatással érintett lakosok száma:…………..fő
- a 2012-től várható ivóvíz-ellátási igény a jelen Szerződés szerinti ellátási területen: 

 ……………………………..m3/év.

5.  A Szerződés időbeli hatálya

5.1. A Szerződés mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba és határozott időre 2027. december 31. –
ig szóló időtartamra jön létre. 

5.2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés hatályba lépésétől számított 5 éven belül a  
szerződést egyoldalúan nem szüntetik meg.

5.3. Felek  rögzítik,  hogy  Üzemeltető  az  ivóvíz-ellátási  közüzemi  közszolgáltatást  alapítása  óta 
folyamatosan, jelen szerződés aláírásának időpontjában is ellátja.

10



6. A Szerződés területi hatálya (ellátási terület)

6.1. Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  Szerződés  területi  hatálya  (feladat-ellátási  terület)  Báránd  
település  közigazgatási  területén  jelen  szerződés  megkötésének  időpontjában  meglévő  és  a  jelen  
Szerződés időtartama alatt a településen megvalósuló víziközmű rendszerek működtetésére terjed ki.

6.2. A  jelen  Szerződés  alapján,  a  jelen  Szerződés  területi  hatálya  alá  tartozó,  és  az  ivóvízellátó 
közhálózatba bekötött ingatlanok tulajdonosai, illetve egyéb jogcímen használói (továbbiakban együtt  
fogyasztók) részére végezhető közüzemi közszolgáltatás.

7. A közüzemi közszolgáltatási és üzemeltetési jog kizárólagossága

7.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 14.§-ára 
figyelemmel,  Üzemeltető  az  üzemeltetés  megkezdésétől  kizárólagos  joggal  jogosult  közüzemi  
közszolgáltatás  céljából  üzemeltetni  a  jelen  Szerződés  alapján  részére  üzemeltetés  céljából  átadott  
víziközmű-rendszereket a szerződés megszűnéséig. 

7.2. Üzemeltető  jogosult  a  víziközmű  rendszerekhez  tartozó  egyes  vagyonelemek  használatára,  
hasznosítására, hasznainak szedésére.

7.3. Az üzemeltetési jog Üzemeltető által el nem idegeníthető, és más gazdasági társaságba nem vihető.

7.4. Üzemeltető  jogosult  a  jelen  szerződés  keretében  használatába  adott  víziközművekkel  vállalkozási  
tevékenysége  keretében  víziközmű-szolgáltatást  nyújtani  más  Önkormányzatok  részére.  Erre  a  célra  
azonban csak az Önkormányzat által fel nem használt kapacitások használhatók fel és csak addig az  
ideig, ameddig a kapacitások az Önkormányzat bővülő igényei kielégítéséhez nem szükségesek.

III. A VÍZIKÖZMŰVEK HASZNÁLATÁVAL  ÉS  A VÍZIKÖZMŰ-BERUHÁZÁSOKKAL 
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, vagy abba kerülő víziközművek használatba, birtokba adása

8.1. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés 2. számú, 2/1. alsorszámú mellékletében felsorolt víziközmű-
vagyon  az  Üzemeltető  birtokában  van,  és  a  kapcsolódó  nyilvántartások  vezetéséről  az  Üzemeltető  
gondoskodik, így azok külön birtokbaadásra nincs szükség. 

8.2. Üzemeltető kijelenti,  hogy a jelen Szerződés aláírásakor használatába kerülő,  a  jelen Szerződés  
2.számú, 2/2. alsorszámú mellékletét képező vagyontárgyakat a valóságban megtekintette, azok műszaki  
állapotát és használhatósági fokát, gép/berendezés üzemképességét megvizsgálta és azokat a közüzemi  
közszolgáltatás maradéktalan ellátáshoz alkalmasnak tartja. 

8.3. Az Önkormányzat  szavatol  azért,  hogy  harmadik  személynek  a  jelen  szerződés  2.  mellékletében 
meghatározott tárgyak vonatkozásában nem áll fenn olyan joga, amely az Üzemeltetőt a használatban  
akadályozza, vagy korlátozza.

8.4. A jelen Szerződés időtartama alatt, az Önkormányzat tulajdonába kerülő víziközműveket - ideértve  
víziközmű rendszerbővítések,  illetve  új  vízi  közmű rendszerek,  valamint  az  Önkormányzat  tulajdonát  
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képező víziközműveken végzett  felújításokat,  illetve pótlásokat  is  -  Önkormányzat  köteles Üzemeltető  
használatába és üzemeltetésébe adni. Birtokbaadás az üzembe-helyezési eljárás előtt nem történhet meg.

8.5. A leltár szerinti üzemeltetésbe adás-vételről a szerződő felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben  
a jegyzőkönyvben kerül rögzítésre az átadott eszközök, művek átadáskori állapota, üzemképessége, az  
átvett vagyon könyv szerinti bruttó és nettó értéke, az Önkormányzat által alkalmazott értékcsökkenési  
leírási kulcsok feltüntetésével, valamint a kapcsolódó földingatlanok adatai is. 

8.6. A  jelen  Szerződés  2.  számú  mellékletének  részeként,  az  átadás-átvételi  jegyzőkönyvek   2/3. 
alsorszámmal  kezdődő,  folyamatos  alsorszámozással,  jelen  szerződés  nélkülözhetetlen  és  
elidegeníthetetlen mellékleteként kezelendőek. 

8.7. A pályázati forrásokból (ideértve az Európai Unió forrásait is) származó támogatással esetlegesen  
megvalósuló  vagyontárgyakat  és  az  azokon  végzett  felújításokat,  pótlásokat,  rekonstrukciókat  külön  
lapon,  önálló  alsorszámú  mellékletként,  elkülönítetten  kell  nyilvántartani  és  abban  a  változásokat  
átvezetni.

8.8. Szerződő felek megállapodnak abban,  hogy a jelen Szerződés alapján rábízott  víziközműveket  érintő,  
ingatlanokhoz  kapcsolódó  szolgalmi  jogi  bejegyzések  érdekében  az  Önkormányzat  megbízásából  és  
költségén az Üzemeltető eljár.

8.9. A jelen Szerződéssel Üzemeltető használatába átadott létesítmények és berendezések az  
Önkormányzat tulajdonát képezik, a használatba adás ténye a vagyontárgyak tulajdonjogában változást  
nem eredményez. 

 

9. Az Üzemeltető használatába adott vagyon megterhelhetősége

9.1. Üzemeltető nem jogosult az Önkormányzat tulajdonában és Üzemeltető birtokában, használatában és  
üzemeltetésében  lévő  vízközművek  megterhelésére.  Amennyiben  az  Üzemeltető  az  Önkormányzat  
tulajdonában álló víziközművek üzemeltetése során, az azokon szükségessé váló pótlólagos beruházások  
elvégzéséhez hitelt  kíván felvenni,  illetve állami vagy egyéb támogatást  kíván igénybe venni,  az nem  
járhat  az  Önkormányzat  korlátozottan  forgalomképes  törzsvagyonába  tartozó  víziközművek  
megterhelésével.

10. Eszköznyilvántartás, adatszolgáltatás, az eszközhasználat szabályai

10.1. Üzemeltető köteles saját költségén az általa használt/üzemeltetett, a jelen szerződés 2.  
számú mellékletben felsorolt,  valamint a közszolgáltatás ellátásához használt,  saját tulajdonát képező  
vagyontárgyak  műszakilag  és  gazdaságilag  szükséges  részletezettségű  eszköznyilvántartását  vezetni,  
melyben szerepel legalább:

a) az eszköz megnevezése, műszaki jellemzői, tulajdonosa,

b) az eszköz tulajdonosa által szolgáltatott adatok alapján a létesítés éve, bruttó értéke, műszaki  
szükségszerűség alapján az Üzemeltető által elszámolni javasolt értékcsökkenés,

c) a felújítás, rekonstrukciók eszközönkénti nyilvántartása, mely tartalmazza legalább a felújítás,  
rekonstrukció  helyét,  idejét,  műszaki  jellemzőit,  a  ráfordított  erőforrásokat,  a  felújítás,  
rekonstrukció  aktiválási  értékét  és  az  aktiváló  személy  megjelölését,  az  alvállalkozók  
megnevezését, díjazását,

d) az új fejlesztések nyilvántartását, mely tartalmazza legalább a beruházás helyét, idejét, műszaki  
jellemzőit, a ráfordított erőforrásokat, az aktiválás értékét és az aktiváló személy megjelölését,  
az alvállalkozók megnevezését, díjazását.
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10.2. Üzemeltető  köteles  a  használatába  vett  vagyon  megóvásáról  gondoskodni,  a  vagyon  megóvása  
érdekében tett, halaszthatatlan intézkedéseiről Önkormányzatot írásban tájékoztatni.

10.3.  Üzemeltető köteles saját költségén gondoskodni a használatra átvett eszközök, vagyontárgyak
• őrzéséről;
• karbantartásáról;
• üzemképességük biztosításáról;
• tisztántartásáról, ápolásáról;
• a bérbe, üzemeltetésbe vett tárgyi eszközöknek
• az Önkormányzat által megadott leírási kulcsok szerinti megbontásáról;
•  a negyedévenkénti értékcsökkenési elszámolásról és annak vezetéséről,
• egyedi nyilvántartó lapokon történő analitikus nyilvántartásáról;
• tulajdonos által jelzett értékváltozásainak rendszeres vezetéséről;
• cégszerűen  aláírt  tárgyi  eszközállomány  változásával  kapcsolatos  negyedévi  adatok  

megküldéséről a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig;
• az  üzemeltetésre  alkalmatlanná  vált  eszközök  selejtezési  javaslatának  elkészítéséről  és  

felterjesztéséről az Önkormányzat által történő elbírálásra.

10.4. Üzemeltető  köteles  az  évközi  változások  alapján  december  31-i  fordulónappal  tételes  éves  leltárt  
készíteni,  amelyet  a  kiértékeléssel  együtt,  a  tárgyévet  követő  év  január  25.  napjáig  köteles  az  
Önkormányzat részére cégszerűen aláírva benyújtani.

10.5.  Üzemeltető a saját és a bérelt eszközök között, számvitelileg nem tehet különbséget. A karbantartást és  
a  felújítást  valamennyi  üzemeltetett  eszközre  (tulajdontól  függetlenül),  Üzemeltetőnek  –  az  
Önkormányzat (mint tulajdonos) által elfogadott – Számviteli Politikája alapján, azonos módon kell  
értelmeznie. 

10.6.  Üzemeltető  köteles  a  használatába  vett  ingatlanok  károsodástól  mentes,  környezeti  állapotát  
megőrizni. 

10.7.  Üzemeltető köteles  a használatába vett  vagyonnal  felelős módon,  a tőle  elvárható gondossággal,  
rendeltetésszerűen  gazdálkodni,  állagmegóvásáról  gondoskodni.  Az  e  kötelezettség  megszegésével  
okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel

10.8.  Mindkét  szerződő  fél  köteles  gondoskodni  a  jelen  szerződés  teljesítéséhez  szükséges,  de  a  saját  
tulajdonában lévő tárgyi eszközök vagyon-, tűz és elemi kár elleni biztosításáról. Mindkét fél köteles a  
másik felet értesíteni azon biztosítási káreseményekről, amelyek Üzemeltető működésével kapcsolatban  
következtek be.

10.9.  Amennyiben a használatba vett  vagyon egyes elemei a közszolgáltatás ellátásához szükségtelenek,  
vagy  az  a  tevékenység,  amelyhez  a  vagyontárgy  használata  kapcsolódott,  megszűnik,  Üzemeltető  
írásban kezdeményezheti  az Önkormányzatnál  a  vagyontárgy használatból  történő kivonását  és  az  
üzemeltetési  szerződés  ennek  megfelelő  módosítását.  Az  Önkormányzat  az  adott  vagyontárgy  
Üzemeltető használatából történő kivonását nem tagadhatja meg.

10.10. Az Önkormányzat  a használatba adott vagyontárgyak állapotát,  használatát  és a jelen szerződés  
teljesítését  Üzemeltető  előzetes  értesítését  követően,  tulajdonosi  jogkörében  eljárva,  bármikor  
ellenőrizheti.

10.11. Ha az Önkormányzat a használatba adott  vagyontárgyak nem rendeltetésszerű használatát,  vagy  
Üzemeltető olyan magatartását észleli, amely a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem felel  
meg, legalább 15 napos határidő kitűzésével követelheti  a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes  
magatartás megszüntetését.
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10.12.Karbantartás, rendkívüli események  

10.12.1.Üzemeltető  köteles  elvégezni  valamennyi,  általa  használatra/üzemeltetésre  átvett,  valamint  a  
közszolgáltatáshoz  igénybevett,  saját  tulajdonát  képező  vagyontárgy/létesítmény  karbantartását.  
Üzemeltető a  karbantartási  kötelezettségének egy  szakvállalattól  elvárható gondossággal  köteles  
eleget tenni. A karbantartás költségei Üzemeltetőt terhelik.

10.12.2.Az  Üzemeltető  a  rendkívüli  események  elhárítását  és  helyreállítását  haladéktalanul  köteles  
megkezdeni,  a kár enyhítése érdekében eljárni,  s mindezekről az Önkormányzatot haladéktalanul  
értesíteni.  Rendkívüli  esemény  alatt  értendő  minden  olyan  nem  tervezhető  hatás,  amely  az  
Önkormányzat tulajdonában álló tárgyait megsemmisíti, állagában kárt okoz vagy üzemét zavarja  
(pl.: baleset, katasztrófa stb.)

10.12.3.Az  Üzemeltető  jogosult  és  köteles  értékhatárra  való  tekintet  és  az  Önkormányzat  megrendelése  
nélkül  is,  de  az  Önkormányzat  utólagos  értesítése  mellett  azokat  a  víziközmű karbantartásával,  
felújításával kapcsolatos feladatokat ellátni, amelyek természetüknél fogva olyan jellegűek, hogy az  
Önkormányzat  értesítése  és  megrendelése  miatti  késedelem  károkat  idézne  elő,  akár  az  
Önkormányzat, akár más személy vagyonában, testi épségében. 

11. Víziközmű beruházások

11.1.  A Felek megállapodnak abban, hogy a víziközműveken végzett  beruházási tevékenység - felújítás,  
rekonstrukció, valamint fejlesztés - fogalma alatt az alábbi fogalmakat értik:
Felújítás: a felújítás a már meglévő tárgyi eszközön végzett olyan tevékenység, amely teljesen, vagy 
megközelítőleg visszaállítja a tárgyi eszköz eredeti műszaki állapotát (kapacitását, pontosságát) amely  
nem  minősül  a  tárgyi  eszköz  folyamatos,  zavartalan,  biztonságos  üzemeltetését  szolgáló  javítási, 
karbantartási tevékenységnek.

Rekonstrukció: a már meglévő víziközmű technikai megújítása, olyan részleges újralétesítése, illetve 
cseréje, pótlása, amely magasabb műszaki  színvonalat  eredményez  úgy,  hogy a rekonstrukcióval a  
tárgyi  eszköz kapacitása,  funkciója,  az  ellátható feladatok köre nem bővül.  A rekonstrukció során  
elbontott eredeti tárgyi eszköz (csővezeték, aknák) selejtezésre kerül. 

Fejlesztés: Minden új tárgyi eszköz létesítése, amely ellátási terület bővítését eredményezi, valamint  
közvetve vagy közvetlenül annak érdekében kerül kiépítésre, telepítésre. Fejlesztés továbbá minden  
olyan új technológia beépítése, amely egy adott elavult technológia részleges vagy teljes cseréjével jár  
és ezáltal magasabb műszaki színvonalat eredményez úgy, hogy a tárgyi eszköz kapacitása, funkciója,  
az ellátható feladatok köre bővül.

Az Üzemeltető tulajdonában lévő víziközművek felújítása és rekonstrukciója (pótlása) az Üzemeltető,  
az önkormányzati tulajdonú víziközmű eszközök felújítása, rekonstrukciója (pótlása) és fejlesztése az 
Önkormányzat feladata.

11.2.              Vízügyi Fejlesztési Alap   

11.2.1.  Az  Önkormányzat  a  tulajdonát  képező  víziközművek  felújítási,  pótlási  és  fejlesztési  forrásainak 
biztosítására Vízügyi Fejlesztési Alapot (továbbiakban: Alap) hoz létre.

11.2.2. Az Alap bevételei (pénzeszközei) az Önkormányzat tulajdonát képezik. Az Alap bevételei:
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a) a víziközmű létesítmények üzemeltetésbe adásából származó, az Üzemeltető által a megfizetendő  
bérleti  díjnak az a része, amely a víziközművek felújításának, rekonstrukciójának forrásaként  
kerül megállapításra a bérleti díjban, és amelyet kizárólag felújításra és rekonstrukcióra lehet  
fordítani;

b) a víziközmű létesítmények üzemeltetésbe adásából származó, az Üzemeltető által a megfizetendő  
bérleti díjnak az a része, amely a víziközművek fejlesztésének forrásaként kerül megállapításra a  
bérleti  díjban,  és  amelyet  kizárólag  fejlesztésre,  illetve  a  fejlesztések  adósságszolgálatának  
teljesítésére lehet fordítani;

c) a víziközmű létesítmények fejlesztésére befizetett egyedi, társulási hozzájárulások, csatlakozási  
díjak, építési célú állami és európai uniós céltámogatások;

d) az Alap felhasználható pénzeszközeinek befektetéséből származó kamat;

e) az Önkormányzat által adott egyéb támogatás;

f) az Önkormányzat részesedése a Társaság nyereségéből, önkormányzati döntés alapján; 

g)  minden egyéb beruházási célú hozzájárulás, pályázaton elnyert forrás;

h) a víziközmű társulatok által átadott pénzeszközök.

11.2.3. Az Alapot az Önkormányzat kezeli, az Önkormányzat bankjánál vezetett elkülönített bankszámlán. 

11.2.4. Az  Alapot  kizárólagosan  az  üzemeltetésbe  adott  víziközművek  és  kapcsolódó  műtárgyak,  
berendezések rekonstrukciójára, felújítására és fejlesztésére kell fordítani, az Üzemeltető javaslata,  
és az Energia Hivatal (2012. július 1-től) által elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv alapján,  
ezen belül tételesen:

a) beszállító- és építővállalatok kifizetése,

b) közmű-hálózat, illetve közmű-telepek (pl. vízmű) működéséhez, vagy működtetéséhez szükséges  
ingatlanok megvásárlása;

c) közmű-hálózat,  illetve  közmű-telepek  (pl.  vízmű) felújításával  és  fejlesztésével  kapcsolatban  
felvett kölcsönök és hitelek törlesztése;

d) a  felújításokkal  és  fejlesztésekkel  kapcsolatos  tervezési  és  bonyolítási  munkák  költségeinek  
kifizetése.

12. Gördülő Felújítási és Pótlási Terv

12.1. Üzemeltető  köteles  minden  év  szeptember  30.  napjáig,  első  ízben  2012.  szeptember  30-áig, a  
használatába vett víziközművekre vonatkozóan, Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet elkészíteni és azt  
az Önkormányzat részére benyújtani. 

12.2. A  Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Terv  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  vízközművek  
eszközcsoportonkénti,  15  éves  időtávra  szóló  felújítási  és  pótlási  terve,  mely  a  műszaki-szakmai  
tartalom, a becsült bekerülési érték és a tervezett finanszírozási források megjelölésével tartalmazza  
az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek:

a) következő (első) évi tételes (éves felújítási és pótlási terv), 

b) az első évet következő négyévi koncepcionális, és

c) a hatodik évtől a 15. évig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai 

felújítási és pótlási tervét.

15



12.3. A tárgyévi éves felújítási és pótlási terv végrehajtását az Önkormányzat – az Üzemeltetővel egyeztetve  
-  minden  naptári  év  szeptember  15.  napjáig  köteles  áttekinteni  és  értékelni,  és  az  alapján,  az  
Üzemeltető köteles azt, egy további évvel kiegészítve, a következő évvel kezdődő újabb 15 évre ismét  
elkészíteni.

12.4. Önkormányzat köteles a részére benyújtott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv elfogadásáról minden év  
október 15. napjáig írásban nyilatkozni.

12.5. Amennyiben  az  üzemeltetésbe  vett  víziközművek  állami,  vagy  európai  uniós  pályázati  források  
igénybevételével valósultak meg, az elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Tervnek összhangban kell  
állnia a pályázati projekt pénzügyi költség-haszon elemzésében (továbbiakban CBA) meghatározott  
felújítási, pótlási és fejlesztési tervvel.

12.6.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Terv  elfogadása  érdekében  
együttműködnek, és egyeztetések útján rendezik a vitás kérdéseket.

12.7. Amennyiben az Önkormányzat az egyeztetések ellenére, a Gördülő Felújítási és Pótlási Tervvel nem  
ért  egyet,  az  Önkormányzat  jogosult  annak  megalapozottságát,  Felek  által  közösen  elfogadott,  
független szakértővel megvizsgáltatni. 

12.8. Amennyiben a szakértői vélemény alapján a Gördülő Felújítási és Pótlási Tervben foglalt beruházási  
igény  és  a  forrásszükséglet  megalapozott,  az  Önkormányzat  köteles  a  használatba  vett  
vagyontárgyakra vonatkozó beruházások megvalósításához, a Fejlesztési Alapban és/vagy általános  
költségvetésében a szükséges forrásokat biztosítani és a beruházások megvalósításáról gondoskodni. 

12.9. Amennyiben  a  Felek  által  közösen  elfogadott,  független  szakértő  nem  tartja  megalapozottnak  a  
Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Tervet,  vagy  annak  egyes  tételeit,  Üzemeltető  köteles  a  független  
szakértő véleményét alapul vevő, új Gördülő Felújítási és Pótlási Tervet készíteni. Az Önkormányzat a  
független szakértő véleményét  alapul  vevő,  új  Gördülő Felújítási  és Pótlási  Terv elfogadását  nem  
tagadhatja meg.

12.10. A független szakértő igénybevételének költségeit Felek egyenlő arányban viselik. Szakértő bevonása  
esetén, a Gördülő Felújítási és Pótlási Terv elfogadásának határideje november 30.

12.11. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Tervben  elfogadott,  de  az  
Önkormányzat érdekkörében felmerülő okból elmaradt beruházások következményeiért Önkormányzat  
mentesíti Üzemeltetőt a harmadik személyekkel szemben fennálló minden felelősség alól.

12.12. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  Üzemeltető,  az  Önkormányzat  által  elfogadott  
Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Tervben  foglaltak  megvalósítása  érdekében,  az  önkormányzati  
tulajdonban  lévő  víziközművek  felújításához,  pótlásához,  vagy  fejlesztéséhez  hitelt  kíván  felvenni,  
ahhoz az  Önkormányzat  döntéshozó testületének előzetes,  írásbeli  hozzájárulása és  az  Üzemeltető  
legfőbb  szervének  értékhatárhoz  kötött  döntése  szükséges.  Az  Önkormányzat  hozzájárulásának  
tartalmaznia  kell  a  tervezett  hitel  összegére,  felhasználására,  annak  visszafizetési  forrásaira,  
kamataira és járulékaira,  valamint  a  biztosítékokra vonatkozó keretfeltételeket  is,  melyekről  Felek  
kötelesek külön megállapodást is kötni.

12.13. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben gazdaságilag indokolt, és a jogszabályok lehetőséget  
adnak  rá,  a  használatba  vett  vagyon  bővítése,  továbbfejlesztése,  és/vagy  a  közszolgáltatás  
minőségének javítása érdekében Üzemeltető államháztartási és/vagy EU források biztosítása céljából  
pályázatot nyújthat be és nyertes pályázat esetén, a beruházást saját nevében elvégezheti.  Az ilyen  
pályázat  benyújtásához  az  Önkormányzat  döntéshozó  testületének  előzetes,  írásbeli  hozzájárulása  
szükséges.  Az  Önkormányzat  hozzájárulásának  tartalmaznia kell  a  tervezett  beruházás céljára,  az  
igényelt  támogatás  nyújtójára,  összegére,  az  önerőre,  a  beruházás elszámolására,  tulajdonjogára,  
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valamint  a  támogatás  felhasználásával  kapcsolatos  biztosítékokra  vonatkozó  keretfeltételeket  is,  
melyekről Felek kötelesek külön megállapodást is kötni.

12.14. Felek megállapodnak abban,  hogy az  Önkormányzat  mindent  megtesz  annak érdekében,  hogy a  
víziközmű szolgáltatásért  felelős miniszter díj-megállapítási  jogkörébe tartozó,  mindenkori  fajlagos  
víziközmű közszolgáltatási  díjban a miniszter – a víziközművek működtetésének költségei  mellett  –  
elismerje  a bérleti  díjhányadot  és  az  Üzemeltető saját  eszközeire  elszámolt  értékcsökkenésére eső  
díjrészt,  illetve  az  Önkormányzat  jóváhagyásával  az  Üzemeltető  által  igénybe  vett  fejlesztési  célú  
hitelek adósságszolgálatának fedezetét is.

12.15. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Üzemeltető a használatba vett vagyont és a saját  
eszközeit nem kizárólag a közfeladat ellátása érdekében használja/hasznosítja, az Önkormányzatot a  
12.14.  pontban  vállalt  kötelezettsége  csak  és  kizárólag  a  víziközmű  közszolgáltatás  ellátásához  
szükséges használattal/hasznosítással arányos mértékben terheli. 

12.16. Amennyiben a szolgáltatás díja részben, vagy egészben tartalmazza az Üzemeltető saját eszközeinek  
elszámolt értékcsökkenésére eső díjrészt, illetve adott esetben az Üzemeltetőt terhelő adósságszolgálat  
fedezetét  is,  Üzemeltető  köteles  a  díjban  megképződött,  ilyen  források  felhasználásáról  az  
Önkormányzatot a Gördülő Felújítási és Pótlási Terv benyújtásával egyidejűleg írásban tájékozatni.

12.17. Az éves felújítási és pótlási terv végrehajtása  

12.17.1.Az Önkormányzat az Elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Terv alapján, köteles az éves felújítási  
és pótlási tervben szereplő várható kiadásokra az Alapból forrást biztosítani.  

12.17.2.  A  közbeszerzési  törvény  hatálya  alá  tartozó  felújítási  és  pótlási  munkák  esetében,  a  nemzeti  
értékhatár alatti felújítási és pótlási munkákat Üzemeltető végzi, vagy végezteti.  A közbeszerzési  
törvényben  meghatározott  értékhatár  feletti,  az  Önkormányzat  Vízügyi  Fejlesztési  alapja  terhére 
elvégzendő  felújítási  és  rekonstrukciós  munkák  lebonyolítását  -  amennyiben  arra  a  mindenkor 
hatályos közbeszerzési előírások lehetőséget adnak - Üzemeltető végzi az adott beruházás beruházási  
költségének 5%-ának megfelelő összegű lebonyolítási díj ellenében.

12.17.3. Amennyiben a munka fedezete a bérleti díj, úgy Üzemeltető és az Önkormányzat az erre eső bérleti  
díjat  és  az  elvégzett  felújítási  és  rekonstrukciós  munkák  ellenértékét  pénzügyileg  elsősorban  az 
egymással szembeni követelések beszámításának módszerével rendezik.

12.17.4.Amennyiben  az  Önkormányzat  beruházását  vagy  a  beruházás  bonyolítását  vagy  a  beruházás 
bonyolítását nem az Üzemeltető végzi, úgy az Önkormányzat köteles kikérni és figyelembe venni az  
Üzemeltető véleményét a műszaki megoldások és az üzemeltetési költségek vonatkozásában.

12.17.5.Az  Üzemeltető  a  tárgyévben  az  Alap  terhére  végzett  felújítási  és  pótlási  munkáiról  a  tárgyévet  
követő év február 15-ig írásbeli jelentést készít. 

 12.17.6. Az Önkormányzat az Alap éves bevételeiről és kiadásairól, a felhasználás módjáról évente utólag 
elszámolást  készítenek,  amelyet  a  tárgyévet  követő  év  március  31.  napjáig  Üzemeltető  részére 
tájékoztatásul megküldenek. 

12.17.7.  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  Gördülő  Felújítási  és  Pótlási  Tervben  elfogadott,  és  az  
Önkormányzat  érdekkörében felmerülő okból  elmaradt  felújítások és  pótlások  következményeiért  
Önkormányzat mentesíti Üzemeltetőt a harmadik személyekkel szemben fennálló minden felelősség  
alól.

13. Pályázati forrásokból megvalósuló önkormányzati víziközmű-beruházások önerő finanszírozása

13.1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  amennyiben  az  Önkormányzat  pályázati  források  
felhasználásával  kíván a jelen Szerződés tárgyát  képező közszolgáltatás  ellátásához szükséges,  vagy  
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ahhoz kapcsolódó víziközmű-beruházást megvalósítani, Üzemeltető – a legfőbb szervének (Közgyűlés)  
jóváhagyó  döntése  esetén  -  a  pályázathoz  szükséges  saját  forrás  (önerő)  biztosításában  az  alábbi  
finanszírozási konstrukciók keretében vesz részt, az erről szóló, Felek között kötendő, eseti megállapodás  
alapján:

a) Bérleti  díjelőleg  folyósítása:  Üzemeltető  –  a  már  üzemeltetésében  lévő,  működő  víziközművek  
használatáért évente várhatóan fizetendő bérleti díjakat, vagy azok egy részét – több évre előre –  
bérleti  díjelőleg  formájában  átutalja  az  Alapba.  A  bérleti  díjelőleg  –  az  adott  beruházáshoz  
kapcsolódó pénzügyi költséghaszon-elemzésnek megfelelő ütemben és összegben kerül elszámolásra  
a  mindenkor  fizetendő  bérleti  díjjal  szemben,  a  vonatkozó  számviteli  előírásoknak  megfelelően.  
Ebben  az  esetben,  a  mindenkor  esedékes  bérleti  díj  mértékét  úgy  kell  megállapítani,  hogy  az  
fedezetet nyújtson a bérleti díjelőleg adott évre eső részének elszámolására, valamint az aktuális  
Gördülő Felújítási és Pótlási Terv tárgyévi éves felújítási és pótlási tervében foglalt beruházások  
finanszírozására.

b) Vízközmű-beruházási  célú,  végleges  pénzeszközátadás:  Amennyiben  az  Önkormányzat  ellátási  
területén működő gazdálkodó szervezetek által, az Üzemeltető részére befizetett és beruházással még  
le nem kötött víziközmű-fejlesztési hozzájárulások erre fedezetet biztosítanak, a még fel nem használt  
forrást  az  Üzemeltető,  célhoz  kötött  végleges  pénzeszközátadás  formájában  bocsátja  az  
Önkormányzat  rendelkezésére.    A  vízközmű-fejlesztési  hozzájárulás  átadásával  kapcsolatos  
elszámolásokat, az Üzemeltető a számviteli szabályoknak megfelelően végzi el. 

c) Víziközmű-beruházási célú, visszatérítendő pénzeszközátadás (kölcsön)

d) Árbevétel  engedményezés:  Amennyiben az  Önkormányzat  a  saját  forrást  hitel  (ideértve  kötvény  
kibocsátást  is)  igénybevételével  úgy  kívánja  biztosítani,  hogy  az  adósságszolgálat  fedezetét  a  
közüzemi  közszolgáltatás  díjában  megképzett,  az  eszközök  használatáért  az  Üzemeltető  által  
fizetendő  bérleti  díj  biztosítja,  az  Üzemeltető  vállalja,  hogy  a  jelen  Szerződés  alapján  realizált  
közüzemi szolgáltatási díjból származó árbevételét – a mindenkori éves adósságszolgálat erejéig – a  
hitelt folyósító pénzügyi szolgáltatóra engedményezi és az ezzel kapcsolatos szerződéseket megköti. 

13.2. A finanszírozási összeg mértékét, annak formáját és részletes feltételeit – az adott pályázati projekt  
ismeretében – az Üzemeltető legfőbb testületének (Közgyűlés) előzetes jóváhagyásával – Felek erről  
szóló, külön megállapodásban állapítják meg.

14. Az Üzemeltető tulajdonában lévő víziközművek felújítása és rekonstrukciója

14.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető tulajdonában lévő víziközművek felújításának és  
pótlásának forrása az eszközök éves elszámolt  értékcsökkenése,  amelynek pénzügyi  fedezetét  a jelen  
Szerződés alapján megállapítandó, Üzemeltetőt megillető közüzemi szolgáltatási díj biztosítja.

14.2. Felek  rögzítik,  hogy  az  Üzemeltető  tulajdonában  lévő  víziközművek  és  a  működtető  vagyon  
felújítására, pótlására, és fejlesztésére, Üzemeltető minden év szeptember 30-áig települési Beruházási  
Tervet  készít,  amelyet  legkésőbb  október  31.  napjáig,  a  közüzemi  szolgáltatási  díjjavaslatokkal  
egyidejűleg köteles a legfőbb szerve (Közgyűlés) elé terjeszteni jóváhagyás céljából.

14.3. Az üzemeltetői települési Beruházási Terv tartalmazza területi egységenként és eszközcsoportonként  
tartalmazza a következő évre tervezett beruházásokat, azok forrásait és azok következő évekre áthúzódó  
hatásait,  valamint  az  azt  követő  négy  év  koncepcionális  beruházási  tevét,  továbbá  a  víziközművek  
tekintetében a 6. évtől a 15. évig tartó időszak stratégiai fejlesztési terveit.

14.4. Önkormányzat vállalja, hogy az Üzemeltető legfőbb szerve által jóváhagyott települési Beruházási  
Tervben  a  következő  évre  vonatkozó  beruházásokhoz  szükséges,  az  eszközök  értékcsökkenéséből  
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megképződő forrás ráeső (értékesítési mennyiség-arányos) részét,  az adott évi közüzemi szolgáltatási  
díjban, az üzemeltetési költségek részeként elismeri.

14.5. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megszűnésekor, az apportált vagyonon kívüli,  
az Üzemeltető saját tulajdonát képező, a közüzemi közszolgáltatás ellátásához szükséges vagyontárgyak  
tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő átruházásánál az alábbiak szerint járnak el:

14.5.1. Amennyiben az Üzemeltető a tulajdonában lévő, a közüzemi közszolgáltatás ellátásához szükséges  
vagyontárgyak  beszerzését,  létesítését  az  Önkormányzat  által  jóváhagyott  szolgáltatási  díjban  
megtérülő bevételekből,  az adott vagyontárgyakat Üzemeltető köteles a szerződés megszűnésének  
időpontjában nyilvántartott, könyv szerint nettó értéken az Önkormányzat részére átruházni. 

14.5.2. Ha az Önkormányzat az Üzemeltető a tulajdonában lévő, a közüzemi közszolgáltatás ellátásához  
szükséges  vagyontárgyak  beszerzését,  létesítését  az  Önkormányzat  ellátási  területén  működő  
gazdálkodó szervezetek által befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásból, vagy az Önkormányzat  
által  biztosított  fejlesztési  célú  pénzeszközökből  finanszírozta,  köteles  azokat  térítésmentesen  az  
Önkormányzat részére átadni.

14.5.3. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  14.5.1-14.5.2.  pontokban  foglaltaktól  eltérő  esetekben,  
amennyiben  az  Önkormányzat  az  adott  vagyontárgyakra  igényt  tart,  az  Önkormányzatra  
átruházandó vagyontárgyak vételárát – Felek szabadon,  vagy az általuk közösen felkért - külső,  
független szakértő által megállapított forgalmi érték alapul vételével állapítják meg.

15. A bérleti  díj  megállapítása és felhasználása,  a Vktv.  értelmében a víziközmű eszközök visszaadását  
követően:

Az  Üzemeltető,  a  jelen  Szerződés  alapján  használatában  lévő  közüzemi  létesítmények  használatáért  az  
Üzemeltető  által  működtetett  vízközművekkel  végzett  közüzemi  szolgáltatás  keretében  a  tárgyévben  
értékesített  ivóvíz  volumenből  a  jelen  szerződés  területi  hatálya  alá  tartozó  településre  eső  mennyiség  
arányában bérleti díjat köteles fizetni, az alábbiak szerint:

15.1.  Az éves bérleti díj megállapítása:

15.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető által fizetendő várható éves bérleti díj összegét  
minden  tárgyévet  megelőző  év  október  31.  napjáig,  közösen  állapítják  meg.  A  jelen  Szerződés  
időtartama alatt újonnan megvalósuló és az Önkormányzat tulajdonába és Üzemeltető használatába  
kerülő víziközművek bérleti díjának meghatározásakor mindkét fél törekvése, hogy annak mértéke  
fokozatosan a víziközmű vagyon amortizációjával közel azonos legyen. 

15.1.2. A víziközművek használatért évente fizetendő díjat – az eszközök hasznos élettartamát és a tárgyévi  
elszámolandó értékcsökkenést is figyelembe véve - úgy kell megállapítani, hogy az – az előző évben  
fel  nem  használt  maradvánnyal  együtt  -  fedezetet  nyújtson  az  Önkormányzat  által  víziközmű-
fejlesztés finanszírozására igénybe vett  hitelek adósságszolgálatának, valamint az elfogadott éves  
felújítási és pótlási terv szerinti felújítások és pótlások azon részének finanszírozására, amelynek  
fedezetét a víziközmű közszolgáltatás díja biztosítja.

15.1.3. A víziközművek használatáért az üzemeltetési szerződés időtartama alatt évente fizetendő díjat úgy  
kell megállapítani, hogy annak halmozott összege, a Szerződés időtartamának végére elérje, vagy  
meghaladja  a  víziközmű  szolgáltató  használatába  adott  víziközművek  ugyanezen  időszakban  
elszámolt értékcsökkenés – inflációs hatásokkal korrigált - kumulált értékét.

15.2. Az Önkormányzat részére évente ténylegesen fizetendő bérleti díj összege összesen nem haladhatja  
meg a tárgyévi szolgáltatási díj megállapításánál a szolgáltatás egységnyi (fajlagos) díjában elfogadott  
bérleti díjrész és a tárgyévben értékesített vízmennyiségből a jelen szerződés területi hatálya alá tartozó  
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településre eső vízmennyiség szorzatának összegét. Az éves ténylegesen fizetendő bérleti díj összegének  
eltérése a tervezettől, a vízvolumen változása miatt lehetséges.

15.3. A tárgyévre megállapított bérleti díj megfizetésének szabályai: 

15.3.1. Üzemeltető az I-III. tárgynegyedévre vonatkozóan, minden negyedévet követő hónap 20. napjáig,  
az Önkormányzat által kiállított számla alapján, 15.1. pont szerint meghatározott várható éves bérleti  
díj ¼-ed részének 80%-át számla ellenében tartozik átutalással megfizetni az Önkormányzat részére.

15.3.2. A IV. negyedévre vonatkozóan, a tárgyévben értékesített  ivóvíz-mennyiség alapján a 15.2. pont  
szerint megállapított, ténylegesen fizetendő éves bérleti díj és a 15.3.1. pont szerint a tárgyévben már  
befizetett  bérleti  díj  különbözetének megfelelő összegű bérleti  díj  illeti  meg az Önkormányzatot.  A  
bérleti díj éves elszámolását Üzemeltető köteles legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig  
elkészíteni  és  Önkormányzat  részére  egyeztetés  és  elfogadás  céljából  megküldeni.  Az  elszámolás  
valóságtartalmáért és hitelességéért Üzemeltető teljes körű felelősséggel tartozik. Az Önkormányzat 8  
napon belül  írásban közli  az elszámolás elfogadását,  vagy a saját pénzforgalmi nyilvántartásához  
képest  észlelt  esetleges  eltéréseket,  az  egyezőség  biztosítása  érdekében.  Az  Önkormányzat  által  
írásban elfogadott elszámolás alapján Üzemeltető köteles a tárgyév IV. negyedévére eső bérleti díjat  
az Önkormányzat által kiállított számlában megjelölt időpontig átutalással megfizetni.

15.3.3. A fentiek szerint fizetendő bérleti díj fizetésének módja: Üzemeltető számla ellenében az átutalást  
az  Önkormányzat  az   ……........................………………Bank  Nyrt.-nél  
vezetett……………………..............................................….számú  költségvetési  elszámolási  számlájára,  
mint bérleti díj átutalást teljesíti.

15.4. A bérleti díj az Önkormányzat által megállapított Szolgáltatási Díj része. 

15.5. A rendeletben elfogadott, és az Önkormányzattal megállapodásban rögzített bérleti díjak általános  
forgalmi adót nem tartalmaznak. A bérleti díj a mindenkor érvényes általános forgalmi adóról szóló  
törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya és mértéke alá. 

15.6. A Felek  a  bérleti  díj  jelen  szerződés  15.1.  pontok  szerinti  tervezett  összegére,  és  a  szolgáltatás  
díjában elismert fajlagos értékére minden tárgyév január 31. napjáig megállapodást kötnek. 

15.7. Az  Önkormányzat  a  bérleti  díj  összegét  a  víziközmű  vagyon  felújítási,  rekonstrukciós,  illetve  
amennyiben arra fedezet van a díjban, fejlesztési céljaira fordítja.

15.8. A Felek a bérleti díjak mértékét minden évben a víziközmű közszolgáltatás díjának az Önkormányzat  
általi  elfogadását  megelőzően felülvizsgálják és  javaslatot  tesznek a következő év bérleti  díjának  
mértékére.

15.9. A felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat az Üzemeltető által fizetett bérleti díjat az  
Alapban kezeli. 

IV. AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ELLÁTOTT VÍZIKÖZMŰ KÖZSZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

16. A közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

16.1. Az Üzemeltető feladatai:  
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16.1.1. Üzemeltető  jelen  szerződés  alapján  köteles  biztosítani  a  rendelkezésére  álló  víziközművek  
teljesítőképességének erejéig az ingatlanok ivóvízellátását.. 

16.1.2. Üzemeltető köteles – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –  az ivóvíz rendszeren a felmerülő 
üzemzavarokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, minden műszakilag indokolt és szükséges  
intézkedést  megtenni  ezek  megelőzése  és  a  biztonságos  közmű-üzemeltetés  érdekében,  a  külön  
jogszabályban és a vízjogi üzemeltetési engedélyben foglalt előírásoknak megfelelően. 

16.1.3. Az  Üzemeltetőnek  rendelkeznie  kell  az  üzemeltetéshez  szükséges,  jogszabályokban  előírt  
dokumentumokkal,  amelyek  nevesítve  jelenleg  a  következők:  a  műtárgyakra  és  berendezésekre  
vonatkozó  dokumentációk,  kezelési,  karbantartási  utasítások,  a  magyar  nyelvű  gépkönyvek;  
munkavédelmi és érintésvédelmi bizonylatok, műszaki átadási és üzembe helyezési jegyzőkönyvek, a  
geodéziai  felméréseket  rögzítő  dokumentumok,  közműegyeztetett  hálózati  térképek,  a  vízjogi  
üzemeltetési engedély. 

16.1.4. Üzemeltető  köteles  a  folyamatos  ivóvízellátást  biztosító  technikai  és  személyi  feltételeket  és  a  
fogyasztókkal  való  folyamatos  előírás  szerinti  kapcsolattartás  feltételeit  biztosítani.  Köteles  
hibaelhárító részleget üzemeltetni, a meghibásodások kijavítását lehetővé tenni.

16.1.5. Üzemeltető köteles a felmerülő üzemzavarokat a lehető legrövidebb időn belül elhárítani, minden  
műszakilag indokolt és szükséges intézkedést megtenni  ezek megelőzése és a biztonságos közmű-
üzemeltetés  érdekében,  a  külön  jogszabályban  és  a  vízjogi  üzemeltetési  engedélyben  foglalt  
előírásoknak megfelelően.

16.1.6. Az  Üzemeltető  feladata  a  környezetvédelmi  előírások  folyamatos  betartása.  Üzemeltető  felel  
mindazon károkért, amelyek e környezetvédelmi előírások megszegéséből erednek. Ugyancsak viseli  
az ezzel kapcsolatos szankciókat. Üzemeltető a tevékenysége során fokozott gondot fordít arra, hogy  
a környezet állapotára értékelhető befolyással rendelkező erőforrásait – a közüzemi közszolgáltatás  
ellátásának  veszélyeztetése  nélkül  -  a  lehető  leghatékonyabban,  a  környezetkímélő  módon  
hasznosítsa.

16.1.7. Üzemeltető  az  üzembiztonságot  érintő  meghibásodásokról  az  Önkormányzatot  köteles  írásban  
értesíteni és a javítást a mindenkori jogszabályi előírások szerint elvégezni.

16.1.8. Az Üzemeltető kötelessége a felszín alatti vízbázis védelmi feladatok ellátása.

16.1.9. Üzemeltető feladata a szabálytalan vételezők felderítése és a bírság kiszabásának kezdeményezése.

16.1.10. Az Önkormányzat  és  az  Üzemeltető  együttműködésre  törekszik  a  szabálytalan  vételezés  
megakadályozásában. 

16.1.11.Üzemeltető feladata továbbá:

a) a saját tulajdonában lévő víziközművek felújítása és pótlása, valamint a szolgáltatás bővítéséhez  
szükséges  fejlesztések  folyamatos  elvégzése,  összességében legalább az  Üzemeltető  tulajdonában  
lévő víziközműveknek, a víziközmű közszolgáltatás díjában elismert értékcsökkenéséből, valamint az  
általa beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulásokból megképződő fejlesztési források erejéig,

b) a  közműves  ivóvíz-ellátási  víziközmű  közszolgáltatási  díjakra  vonatkozó  javaslat  elkészítése,  és  
előterjesztése az Önkormányzat részére,

c) az  üzemelő  víziközmű  hálózatokon  az  ügyfelek  (fogyasztók)  megrendelésére/igénybejelentésére  
elvégzendő munkák – bekötések, kiváltások, összekötések, megszüntetések – teljesítése az indokoltan  
felmerülő költségek megtéríttetése mellett, melynek ellenértéke Üzemeltető saját bevételét képezi,

d) a biztonságos üzemeltetést szolgáló karbantartási tevékenység elvégzése értékhatárra tekintet nélkül,  

e) ügyeleti  szolgálat  szervezése,  működtetése,  amely  alkalmas  a  felmerülő  hibák gyors,  folyamatos  
javításának, elhárításának szervezésére,
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f) a fogyasztókkal kötendő, a közszolgáltatás igénybevételére irányuló közüzemi szerződések kezelése,  
ezen belül a közüzemi szerződések: 

- megkötése
- nyilvántartása 
- módosítása
- megszüntetése 

g) ügyfélszolgálat működtetése a fogyasztókkal történő kapcsolattartás biztosítására, ezen belül: 

- ügyfelek tájékoztatása
- elszámolás,  számlázás  az  Önkormányzat  rendelete  szerint  érvényes  díjak  

alkalmazásával
- ügyfélbejelentések kezelése
- ügyfélpanaszok kivizsgálása és kezelése
- számlareklamációk kezelése 
- ügyfélszolgálat működtetése 
- ügyeleti rendszer működtetése
- internetes honlap működtetése 
- a számlákkal egyidejűleg rendszeres információk eljuttatása az ügyfelek részére
- behajtás, díjbeszedés közszolgáltatásra eső része

h) a víziközmű  hálózatok  közművédelmének  biztosítása  társközmű  építések,  útépítések  és  egyéb  
közterületi munkavégzések során,

i) új beruházások esetén a próbaüzemet lezáró vízjogi üzemeltetési engedélyek beszerzése,

j) a  víziközmű  közszolgáltatás  ellátásával  összefüggő  törvények,  rendeletek,  (önkormányzati  
rendeletek,)  valamint  egyéb  jogszabályok,  szabályok,  irányelvek  illetve  mindazon  jogszabályok,  
szabványok,  eljárási  utasítások  betartása,  amelyek  a  közszolgáltatási  tevékenység  ellátásából,  
gyakorlásából következnek.

.

16.2. A víziközmű közszolgáltatási kötelezettségek alapján e szerződés keretében végzett tevékenységek: 

a) víziközművek üzemeltetése és fenntartása,

b) vízkitermelés, tisztítás, ivóvíz-előállítás, elosztás,

c) vízbázis védelem,

d) szabálytalan vételezők felderítése,

e) fogyasztói kapcsolatok ellátása (szolgáltatói közüzemi szerződéskötés, számlázás, díjbeszedés),

f) minőségbiztosítási, vízminőség-vizsgálati feladatok,

g) állaghelyreállító és fejlesztő beruházás a tulajdonában levő eszközökön,

h) víziközmű-szolgáltatás szüneteltetés eseti feladatai,

i) feladatok víziközmű-szolgáltatás korlátozása esetén,

j) ellátási kötelezettségek teljesítése,

k) technológiát fejlesztő tevékenység (jelentős beruházást nem igénylő),

l) hibaelhárítás, karbantartás,

m) környezetvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálat,

n) vízminőségi méréssel kapcsolatos feladatok,
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o) szolgáltatás igénybevételével járó feltételek előzetes vizsgálata,

p) hatósági engedélyezési eljárásokban nyilatkozatok adása,

q) új fogyasztók bekapcsolása,

r) vízmérők hitelesítése, és hitelesíttetése.

16.3. Az Üzemeltető által végzett további egyéb tevékenységek:

a) idegeneknek végzett egyéb szolgáltatások,

b) anyageladás,

c) eszközök értékesítése,

d) behajtás és számlázás nem közszolgáltatásra eső része,

e) megrendelésre végzett víz és csatornabekötés, és egyéb építőipari munkák,

f) bérbeadás,

g) térítésköteles közmű-adatszolgáltatás (közműegyeztetés),

h) víz órák leolvasása,

i)  energia-termelés saját felhasználásra és értékesítésre,

j) egyéb vízgazdálkodási tevékenységek

k) más önkormányzatok részére végzett víziközmű közszolgáltatások.

A fent  felsorolt  egyéb tevékenységek nem tartoznak a jelen szerződés tárgya szerinti  közszolgáltatás  
körébe,  a  közüzemi  közszolgáltatás  folyamatos,  biztonságos  és  színvonalas  ellátását  nem  
veszélyeztethetik, költségeik a közüzemi közszolgáltatás díjából nem finanszírozhatóak.

16.4. Az Üzemeltető igazgatási jellegű tevékenységei:
 

a) energia-gazdálkodási feladatok,

b) reklám, marketing,

c) funkcionális feladatok,

d) a  felhasználók,  díjfizetők,  felhasználói  érdekképviseletek,  felügyeleti  szervek  és  hatóságok  
tájékoztatása, információk biztosítása, adatszolgáltatás,

e) védelmi feladatok,

f) informatikai szolgáltatások,

g) anyagbiztosítási tevékenység (anyagbeszerzés, gazdálkodás, raktározás).

16.5. Az Üzemeltető jogai  

a) az  üzemeltetéshez  szükséges  üzemeltetési  engedélyek,  megvalósulási  dokumentáció  bekérése  az  
Önkormányzattól,

b) a  szerződés  hatálya  alá  tartozó  területen  a  szolgáltatási  díjak,  illetve  a  közművagyon  egyéb  
hasznosításából származó bevétel beszedése,

c) a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megállapítása (kiszámítása) és beszedése,
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d) az Önkormányzat egyetértésével az önerős közműépítések feltételeinek meghatározása,

e) az  Önkormányzattal  kötött  eseti  vagy  általános  megállapodás  alapján  az  üzemeltetett  közművet  
érintő  munkálatok  ellenőrzése,  hatósági  eljárásokon  való  részvétel,  műszaki  átadáson,  üzembe  
helyezésen  nyilatkozattételi  joggal  megjelenés,  minden  olyan  esetben,  amikor  az  Önkormányzat  
megrendelésére vagy megbízása folytán a feladatot harmadik személy (akár természetes, akár jogi)  
látja el,

f)  a Szerződés 16.3. pontja szerinti egyéb tevékenységek végzése.

16.6. Az Üzemeltető felelőssége  

16.6.1. Üzemeltető szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a szolgáltatás minőségéért a 38/1995.(IV.5.)  
Korm. rendelet 2.§. 28. pontja szerinti szolgáltatási pontig áll fenn.

16.6.2. Üzemeltető  szavatosságot  vállal  a  víziközművek  szakszerű  működtetésére.  A  használatba  vett  
vagyonelemeket rendeltetésszerűen működteti, azok állagát a „jó gazda gondosságával” megóvja.

16.6.3. Az Üzemeltető hibájából  eredő,  az  üzemeltetéssel,  vagy annak elmaradásával  okozott  kárért  a  
Üzemeltető  felel.  Üzemeltető  felel  továbbá  mindazon  károkért,  amelyek  neki  felróható  okból  
jogszabályi előírások be nem tartásából, szerződéses kötelezettségei megszegéséből keletkeznek. 

16.7. Az Önkormányzat feladatai:  

16.7.1. .  Az  Önkormányzat  köteles  az  üzemeltetéshez,  az  üzemeltetési  engedélyhez  szükséges  
dokumentációkat  átadni  Üzemeltető  részére.  Köteles  továbbá  az  általa  elvégzett  vagy  elvégeztetett  
víziközmű-beruházásokra, felújításokra, rekonstrukciókra vonatkozó üzembe helyezési dokumentumokat  
a műszaki átadás-átvételt követő 15 napon belül a Üzemeltetőnek átadni.

16.7.2. A  Üzemeltetőt  megillető  jog  érvényesülése  érdekében  a  folyó  vagy  tervbe  vett  munkálatokra  
vonatkozó  döntés  előkészítésbe  a  Üzemeltetőt  be  kell  vonni,  és  a  harmadik  személlyel  kötött  
szerződésben vagy módosításban ki kell kötni annak lehetőségét, hogy a Üzemeltető a munkálatokra  
vonatkozó  terveket,  információkat  megismerhesse,  a  kivitelezési,  építési  területet  ellenőrizhesse,  
műszaki  átadáson,  üzembe  helyezésen  jelen  legyen.  Ennek  az  Önkormányzat  hibájából  eredő  
ellehetetlenülése esetén az üzemeltetéssel vagy annak elmaradásával okozott kárért az Önkormányzat  
felel.

16.7.3. Az Önkormányzat  feladata hibaelhárításnál  és rekonstrukciónál  az ingyenes közterület  használat  
biztosítása.

16.7.4. Az  Önkormányzat  kötelezettsége  víziközmű  és  az  azt  érintő  beruházások,  felújítások,  
területkialakítások,  ingatlanrészek  átminősítése  során  az  Üzemeltető  által  javaslatban  előterjesztett  
jegyzői kötelezések meghozatala.

16.7.5. Az  Önkormányzat,  mint  ellátási  felelős,  illetve  mint  víziközmű  tulajdonos,  Üzemeltetővel  
együttműködve köteles az Üzemeltető által a Magyar Energiahivatal, mint hatósági díjelőkészítő szerv  
(továbbiakban Hivatal) részére előterjesztett - az Önkormányzattal előzetesen egyeztetett - díjjavaslattal  
kapcsolatos, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vktv.) 65.§ (4)  
bekezdése szerinti tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

16.7.6. Az Önkormányzat a víziközmű létesítmények műszaki színvonalának megőrzése érdekében, köteles az  
által elfogadott Gördülő Felújítási és Pótlási Tervnek megfelelően, az éves felújítási és pótlási tervben a  
tárgyévre tervezett beruházási, felújítási feladatok maradéktalan elvégezni.

16.7.7. Az  Önkormányzat  köteles  gondoskodni  a  használhatatlanná  vált  eszközök  selejtezéséről  és  a  
könyvekből történő kivezetéséről az Üzemeltető jelentése alapján, a javaslat kézhezvételét követő 30  
napon belül.
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16.7.8. Az  Önkormányzat  köteles  a  közszolgáltatás  hatékony  és  folyamatos  ellátásához  az  Üzemeltető  
számára szükséges információk és adatok szolgáltatására.

16.7.9. Az  Önkormányzat  feladata  a  közüzemi  közszolgáltatás  körébe  tartozó  a  jelen  szerződés  területi  
hatálya alá tartozó településen folyó egyéb víziközmű-üzemeltetési tevékenységek összehangolásának  
elősegítése.

I. 16.7.10. Az Önkormányzat feladata továbbá:

a) Az Üzemeltető által javaslatban előterjesztett bírság kiszabásáról szóló határozatok, jegyzői kötele -
zések meghozatala,

b) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az Üzemeltető számára szükséges információk  
és adatok szolgáltatása, 

c) a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb üzemeltetési tevékenységek összehan-
golásának elősegítése, 

d) a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítése, 

e) kizárólagos használati, üzemeltetői jog biztosítása az Üzemeltető részére az önkormányzati tulajdon-
ban lévő, és kerülő - és a közszolgáltatás ellátásához szükséges - vagyontárgyak használatára, és  
hasznosítására,

f) az Önkormányzat által rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy mentesség miatt elmaradt díjbe-
vétel, illetve a jogszerűen felmerülő árban az esetlegesen nem érvényesített költségek megtérítése, 

g) a víziközművek elhelyezéséhez szükséges, szolgalmi jogi és egyéb használati jogi megállapodások  
megkötése,

II. 16.7.11. Az Önkormányzat megállapítja a víziközmű szolgáltatás szüneteltetésének és a felhasználók  
korlátozásának  feltételeit,  a  korlátozás  szabályait,  és  sorrendjét,  valamint  az  Üzemeltető  ezzel  
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.

III. 16.7.12. Az Önkormányzat határozza meg az új vagy növekvő fogyasztással jelentkező fogyasztási  
hely tulajdonosa által fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás mértékét.

IV. 16.7.13. Az  Önkormányzat  köteles  gondoskodni  a  szolgáltatási  kapacitások  szükség  szerinti  
bővítéséről,  fejlesztéséről.  A bővítéssel létrehozott eszközök ugyancsak a jelen szerződés hatálya alá  
tartoznak.  A  kapacitások  nem  megfelelő,  illetve  az  Üzemeltető  szakmai  véleményével  ellentétes  
bővítéséből eredő károkért (ideértve a bírságokat is) az Üzemeltető nem tartozik helytállni.

V. 16.7.14. Szakmai  kérdésekben  -  ideértve  az  Üzemeltetőt  érintő  önkormányzati  rendeletek  
megállapítását,  valamint  a beruházási  döntések meghozatalát és kivitelezését  is – az Önkormányzat  
előzetesen kikéri az Üzemeltető véleményét

VI. 16.7.15. Az  Önkormányzat  szabályozza  a  saját  és  az  Üzemeltető  adatszolgáltatásának  rendjét  a  
felsőbb szintű jogszabályokkal összhangban. 

16.8. Az Önkormányzat jogai:  

a) az Önkormányzat ellátási területén lévő víziközművekhez kapcsolódó adatok bekérése,

b) a szolgáltatással kapcsolatos rendkívüli események körülményeinek tisztázása,

c) a  sürgős  hibaelhárítások  során  felmerülő,  előzetesen  nem  tervezett,  felújításnak  minősülő  
munkálatok szükségességének, teljesítésének ellenőrzése,

d) saját maga vagy független megbízott szervezet által, az Üzemeltető teljesítésével kapcsolatosan a  
jelen szerződésben biztosított lehetőségen belül ellenőrzéseket végezni, illetve végeztetni.
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e) jogosult  ellenőrizni  a  nyújtott  teljesítmények  és  a  minőségi  követelmények  betartását  az  
Üzemeltetőnél a szolgáltatás nyújtásának indokoltnál nagyobb mérvű zavarása nélkül.

16.9. Az Önkormányzat felelőssége:  

16.9.1. Önkormányzat szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs az üzemeltetésre átadott víziközmű  
vagyonra vonatkozóan olyan joga, amely az üzemeltetést korlátozza, vagy megakadályozza.

16.9.2. Önkormányzat szavatol azért, hogy a szerződés megkötésének időpontjában a víziközmű vagyon a  
hatályos  jogszabályoknak,  szabványoknak,  követelményeknek  megfelelő  szolgáltatás  nyújtására  
alkalmas.

16.9.3. Önkormányzat  kijelenti,  hogy  legjobb tudomása szerint  nem áll  fenn  olyan körülmény,  amely  a  
jövőben veszélyeztetné az üzemeltetői tevékenység folytatását. Amennyiben ilyen körülmény fennáll,  
úgy  az  Önkormányzat  az  üzemeltetői  tevékenységét  veszélyeztető  feladat  megoldásában  az  
Üzemeltetővel együttműködik.

16.9.4. Önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az általa Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatok teljes  
körűek.

16.9.5. Önkormányzat viseli mindazon károkat, amelyek saját maga magatartása következtében keletkeznek,  
és azokat, amelyek viselése másra át nem hárítható.

17. A víziközmű közszolgáltatás díja - Szolgáltatási Díj

17.1. Önkormányzat  elismeri,  hogy  Üzemeltetőt  megilleti  az  általa  kiszámlázott  ivóvíz-ellátási-díj, 
amelynek fedeznie kell a működtetés költségeit. A Szolgáltatási Díjra vonatkozó, a Hivatal részére  
előterjesztendő  javaslatot  úgy  kell  elkészíteni,  hogy  a  Díj  a  hatékonyan  működő  Üzemeltető 
ráfordításaira és a tartós működéshez szükséges nyereségre fedezetet nyújtson. Felek a szolgáltatási díj  
megállapításánál  figyelembe  veszik  a  díjképzésre  vonatkozó elveket,  így különösen  a   Vktv és  a 
végrehajtására kiadott jogszabályok, valamint a Vízkeret Irányelv előírásait. Ezek alapján biztosítható 
a szolgáltatás hosszú távú működtetésének fedezete és a teljes költségmegtérülés. 

17.2. Az Üzemeltető – a következő évi működtetés költségeire és a várható bérleti díj javaslatra alapozva 
ivóvíz-ellátási  díjjavaslatot készít,  amelyet  annak a  Hivatal  részére  történő előterjesztése  előtt,  az 
Önkormányzattal  egyeztet.  A  díjjavaslat  szerinti  Szolgáltatási  Díjak  általános  forgalmi  adót  nem 
tartalmaznak. A Szolgáltatási Díj a mindenkor érvényes általános forgalmi adóról szóló törvény szerint  
tartozik az általános forgalmi adó hatálya és mértéke alá. 

17.3. A díjjavaslat készítésének elvei:

a) Üzemeltető,  minden évben,  a  Hivatal  részére  történő előterjesztés  előtt,  köteles  a  következő évi  
Szolgáltatási Díjakra vonatkozó javaslatát az Önkormányzattal egyeztetni.

b) A Szolgáltatási Díjak megállapítására irányuló díjjavaslat készítésekor Üzemeltető az alábbi elvek  
figyelembe vételével köteles eljárni:

ba) Az egységnyi, általános forgalmi adó nélkül számított díjaknak fedezetet kell nyújtania:

- a  szerződés  területi  hatálya  alá  tartozó  közszolgáltatás  sajátosságainak  megfelelő,  tartós  
működés  valamennyi  közvetlen  és  közvetett  költségének  ráfordításának  megtérülésére,  
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figyelemmel  a  közszolgáltatással  összefüggő  egyéb  bevételekre,  az  elvonásokra  és  a  
támogatásokra is, 

- az Üzemeltető használatában és/vagy tulajdonában lévő, a szerződés területi hatálya alá tartozó  
közszolgáltatás  ellátásához  szükséges  vagyon  fenntartására,  rekonstrukciójára,  felújítására,  
pótlására, esetleges fejlesztésére, legalább az Önkormányzatnak fizetendő bérleti díj erejéig,

- az esetleges finanszírozási költségekre, 
- az Üzemeltetőt megillető haszonra,
- valamint a közszolgáltatás sajátosságainak megfelelő, a vonatkozó jogszabályokban előírt egyéb  

indokolt költségekre és ráfordításokra.
-
bb) A szolgáltatási díjjavaslatban Üzemeltetőnek be kell mutatnia:

- a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás tervezett mennyiségi adatait, 
- a szerződés tárgya szerinti eszközökkel végzett ivóvíz szolgáltatás valamennyi tervezett közvetlen  

és közvetett költségét, ráfordítását,

- a szerződés területi hatálya alá tartozó közüzemi közszolgáltatás végzéséhez ténylegesen igénybe  
vett, az Üzemeltető használatában lévő, más önkormányzatok tulajdonát, vagy saját tulajdonát  
képező  víziközművek  üzemeltetési/működtetési  költségeit  (ideértve  az  Üzemeltetőnél  ezen  
eszközökre  elszámolt  értékcsökkenést  is)  és  egyéb ráfordításait,  továbbá annak,  a  szerződés  
területi hatálya alá tartozó közszolgáltatással arányos részét,

- az Üzemeltető működtető vagyonának működtetési költségeit, valamint az üzemeltető általános  
igazgatási költségeit  és ráfordításait, továbbá annak, a szerződés területi  hatálya alá tartozó  
közszolgáltatással arányos részét,

- a szerződés tárgya szerinti eszközök, egyéb hasznosításával elérni tervezett bevételeket, 

- a szerződés területi hatálya alá tartozó közszolgáltatás végzéséhez ténylegesen igénybe vett, az  
Üzemeltető használatában lévő más önkormányzatok tulajdonát, vagy saját tulajdonát képező  
eszközök hasznosításával elérni tervezett bevételeket és annak, a szerződés területi hatálya alá  
tartozó közszolgáltatással arányos részét,

- a  szerződés  teljesítéséhez  igénybe  venni  kívánt  állami/önkormányzati  támogatásokat,  
elvonásokat, befizetési kötelezettségeket,

- a szerződés teljesítéséhez közvetlenül kapcsolódó egyéb költségeket és ráfordításokat,

- az Önkormányzatot megillető bérleti díjat,

- az Üzemeltetőnek a szerződés tárgya szerinti közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó tervezett  
hasznát.

bc) A Szolgáltatási Díjjavaslat készítése során Feleknek figyelembe kell venni a díjakat érintő:

- jogszabályok, rendeletek, hatósági előírások, adók, vámok, járulékok változását,
- a  szerződés  területi  hatálya  alá  tartozó  közszolgáltatás  lényeges  minőségi  vagy  mennyiségi  

változását, 
- a szerződés területi hatálya alá tartozó fogyasztók, illetve fogyasztás változását,
- a szerződés területi hatálya alá tartozó kapacitás változását,
- inflációs hatást (vegyszerek, energia, stb. ráfordítások növekedését)
- használati díj, illetve – adott esetben - az amortizációs költségek változását.

bd)  Az  általános  forgalmi  adó  nélkül  számított  egységnyi  (fajlagos)  díjat  a  támogatásokkal,  egyéb  
bevételekkel korrigált indokolt költségek, ráfordítások, és a nyereség összege, és a naturáliákban  
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kifejezhető  várható  szolgáltatási  mennyiség  hányadosaként  kell  megállapítani.  A  várható  
szolgáltatási  mennyiség  meghatározása  a  díjképlet/díjkalkuláció  része,  amelyet  az  előző  évi  
tényleges  szolgáltatási  mennyiség  alapul  vételével  kell  számítani,  a  közüzemi  közszolgáltatásra  
vonatkozó,  ágazati  jogszabályokban  előírt  módon.  Az  egységnyi  szolgáltatási  díj  a  mindenkor  
érvényes általános forgalmi adóról szóló törvény szerint tartozik az általános forgalmi adó hatálya  
és mértéke alá.

17.4. A Szolgáltatási Díjjavaslat elkészítésénél és egyeztetésénél Felek  a hatályos jogszabályi előírásokat,  
valamint az Üzemeltető legfőbb szerve által elfogadott, mindenkor hatályos Díjszabályzatot és az  
abban meghatározott költségsémát alkalmazzák,.

17.5. Amennyiben  Üzemeltető  a  közszolgáltatás  körébe  tartozó  tevékenység  mellett  más  gazdasági 
tevékenységet  is  folytat,  a  költségtervben  a  költségek  szigorú  elkülönítésének  módszerét  is  
alkalmaznia kell.

17.6. Felek, az induló, 2012. évre, az Üzemeltető fenti elvek szerint készített díjjavaslatára a jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képező mellékletben található Szolgáltatási Díjakat állapítják meg:

18. Az igazolt díjhátralékok kiegyenlítésére vonatkozó eljárás

18.1. Üzemeltető  a  közszolgáltatási  tevékenysége  során  köteles  a  kiszámlázott  szolgáltatási  díjak 
beszedéséről teljes körűen gondoskodni.

18.2. Üzemeltető  köteles  pénzgazdálkodását  úgy megszervezni,  hogy a  kiszámlázott  szolgáltatási  díjak 
fizetési határidőn belüli, illetve a lejárt, be nem folyt követelések nélkül is folyamatosan és tartósan 
fedezni tudja folyó kiadásait. 

18.3. A közüzemi közszolgáltatás díjszámlázásának rendjét Üzemeltető – az Önkormányzat tájékoztatása 
mellett - a fogyasztóvédelmi szabályok betartásával, belső szabályzatában határozza meg. 

18.4. Üzemeltető  köteles  a  közüzemi  közszolgáltatás  számlázáshoz  alkalmazott  informatikai,  pénzügyi,  
számlázási rendszerét a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kialakítani és működtetni.

18.5. Üzemeltető a késedelmes díjfizetések után jogosult késedelmi kamatot érvényesíteni a késedelmesen 
fizető fogyasztókkal szemben.

18.6. Amennyiben a behajtás költségei és gazdaságossági szempontok indokolják, a Üzemeltető jogosult a 
díjköveteléseket  vagy azok egy részét  – megfelelő pénzügyi  és  jogi  garanciák mellett  – pénzügyi  
intézményre (hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás) engedményezni. 

18.7. Üzemeltető a kiszámlázott szolgáltatási díjak beszedése érdekében jogosult a közszolgáltatást igénybe  
vevő,  illetve  igénybevételre  kötelezett  felhasználókat/fogyasztókat  a  lejárt  tartozás  megfizetésére 
írásban  felszólítani,  illetőleg  a  tartozás  behajtása  érdekében  a  jogszabályokban  biztosított  
lehetőségekkel élve, egyéb behajtást végezni (pl. ügyvédi felszólítás, fizetési meghagyás kibocsátása, -  
ha a jogszabály engedi, a szolgáltatás korlátozása, megszüntetése –, végrehajtás, felszámolási eljárás  
kezdeményezése stb.)

19. Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A Vktv.  és  a  közműves  ivóvízellátásról  és  közműves  szennyvízelvezetésről  szóló  38/1995.  (IV.5.)  Korm.  
rendelet alapján fizetendő víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről a víziközmű szolgáltatásért felelős  
miniszter,  a Hivatal  javaslata alapján dönt.  A víziközmű-fejlesztési  hozzájárulás beszedésére Üzemeltető  
jogosult, aki köteles az általa beszedett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összegéről és felhasználásáról, a  
Vktv. előírásai szerint minden tárgyévet követő év február 15. napjáig Önkormányzat felé írásban, tételesen  
elszámolni.

28

cdp://1/99500038.KOR/
cdp://1/99500038.KOR/


20. Az Üzemeltető által ellátható egyéb, bevétel megszerzésére irányuló tevékenységek 

20.1. Üzemeltető  víziközmű  közszolgáltatási  tevékenységgel  összefüggő,  egyéb  bevételszerző 
tevékenységeket is végezhet.

20.2. Üzemeltető  az  egyéb  tevékenységiből  származó  bevételeket,  és  a  kapcsolódó  költségeket, 
ráfordításokat köteles jogcímenként, elkülönítetten nyilvántartani. 

20.3. Amennyiben a közszolgáltatással összefüggő egyéb bevételszerző tevékenység költségei, ráfordításai 
meghaladják a tevékenységgel elért bevétel összegét, a többletköltségek a közüzemi közszolgáltatás  
díjában nem érvényesíthetők. 

21. Alvállalkozók, egyéb közreműködők igénybevétele

21.1. Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  Szerződésben  részletezett  közszolgáltatás  ellátásához 
Üzemeltető jogosult alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők igénybevételére, a mindenkor hatályos  
jogszabályi előírások betartásával.

21.2. Üzemeltető az általa bevont alvállalkozók teljesítéséért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna.  
Üzemeltető az által bevont alvállalkozók, egyéb közreműködők által okozott károkért teljes helyállási  
kötelezettséggel tartozik.

22. Üzemeltető adatszolgáltatása, tájékoztatási kötelezettsége, ellenőrzések

22.1. Üzemeltető a tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles az Önkormányzatot tájékoztatni:  

a) bármely  olyan  eseményről,  amely  veszélyezteti  a  jelen  szerződés  szerinti  közüzemi  
közszolgáltatás teljesítését,

b) az  Üzemeltető  tevékenységével  összefüggő  környezetvédelmi  jogszabályi  előírások  lényeges  
változásairól,

c) a tudomására jutó olyan jogszabályi változásokról, amelyek a jelen szerződés módosítását teszik  
szükségessé.

22.2. Önkormányzat ellenőrzési jogai:  

Az  Üzemeltetőt  jelen  Szerződés  alapján  megillető  jogok  gyakorlását,  annak  szabályszerűségét,  és  
célszerűségét  Önkormányzat  az  Üzemeltető  legfőbb  szerve  és  Felügyelő  Bizottsága  útján  jogosult  
ellenőrizni.

23. A víziközmű közszolgáltatás teljesítése alóli mentesülés szabályai

Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a  
Szerződés aláírásának időpontja után következett be. Vis maior alatt értendők különösen elemi csapások,  
háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások,  
áradások,  zavargások,  robbantások,  valamint  egyéb  hasonló,  előre  nem  látható  és  el  nem  hárítható  
események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondoskodással  
sem tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik fél vis maior miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen  
annak  érdekében,  hogy  az  akadályoztatás  hatásait  elhárítva  minimális  késedelemmel  teljesíteni  tudja  
szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő,  
amelyek  kihathatnak  kötelezettségei  teljesítésére,  azonnal  értesítenie  kell  a  másik  felet,  megadva  a  
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körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a tájékoztatott fél írásban másképp nem  
rendelkezett,  a  tájékoztató  félnek  folytatnia  kell  a  Szerződés  szerinti  kötelezettségeinek  a  teljesítését,  
amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.
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V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

24. Szerződésmódosítás

Felek csak akkor módosíthatják a Szerződést , ha:

- a szerződéskötést  követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott  
körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges vagy jogos érdekét sérti, vagy 

- a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott  jogszabály a közszolgáltatási szerződés  
tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti,

- Felek a módosítás szükségességében megállapodnak.

25. A szerződésszegés és jogkövetkezményei

25.1.A szerződésszegés esetei

25.1.1. Az Önkormányzat szerződésszegése:

Az Önkormányzat szerződésszegést  követ  el,  ha a jelen Szerződésben vállalt  kötelezettségeit  nem  
teljesíti, így különösen:

a) ha megszegi a jelen Szerződés 3., 11., 12., 15., 16. és 17. pontjaiban foglaltakat,
 
b) ha  az  Üzemeltető  Díjszabályzatában  meghatározottak  szerint  számított  Szolgáltatási  Díj  

elfogadását a Hivatal előtt nem támogatja.

c) ha a jelen Szerződésben meghatározott titoktartási megállapodást megszegi, és ezzel vagy más  
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető által  
rendelkezésre bocsátott know-how-k, vagy üzleti titkok nyilvánosságra kerüljenek.

d) ha jogvita esetén a Független Szakértő által javasolt és a Felek által elfogadott döntést nem  
hajtja végre, vagy végrehajtásával késedelembe esik,

e) A jóváhagyott  Gördülő Felújítási  és Pótlási  Terv éves felújítási  tervében tárgyévre tervezett  
felújítási  és pótlási  munkáira nem biztosít  a Vízügyi  Fejlesztési  Alapban megfelelő pénzügyi  
fedezetet, vagy a tervben foglaltakat nem hajtja végre.  

25.1.2. Az Üzemeltető szerződésszegése:

Üzemeltető szerződésszegést követ el:

a) ha a jelen Szerződésben meghatározott titoktartási megállapodást megszegi,

b) ha jogvita esetén a Független Szakértő által javasolt és a Felek által elfogadott döntést nem  
hajtja végre, vagy végrehajtásával késedelembe esik,

c) ha a 13-16. pontok szerinti kötelezettségvállalásait megszegi,

d) ha az Önkormányzatnak fizetendő bérleti díjakban az Üzemeltetőnek felróható okokból legalább  
fél éves időtartamban elmaradás van. 
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25.2. Eljárás szerződésszegés esetén

Amennyiben  a  Felek  közül  bármelyik  a  jelen  Szerződést  vagy  az  ehhez  kapcsolódó  egyéb  
megállapodásokat  a 25.1. pontban részletezett  esetekben vagy egyéb módon jelentősen megszegik 
(közvetve vagy közvetlenül), a szerződésszerűen teljesítő másik fél írásban részletesen tájékoztatja a  
szerződésszegő  felet  a  vélt  szerződésszegésről.  A  szerződésszegő  fél  köteles  a  szerződésszegést  
ésszerű időn, de legkésőbb 60 napon belül megszüntetni.

25.2.1.Az Önkormányzat szerződésszegésének szankciói:

25.2.1.1. A 25.1.1. pont a.), d.), és e) alpontjában megfogalmazott szerződésszegés esetén köteles Üzemeltető  
részére a Független Szakértő által javasolt Felek által elfogadott, vagy a magyar bíróság által  
megállapított, teljes körű kártérítést fizetni.

25.2.1.2. A 25.1.1. pont b.) alpontjában meghatározott szerződésszegés esetén, az Önkormányzat vállalja,  
hogy az Üzemeltető részére megfizeti annak a kárnak az összegét, amely az Üzemeltetőt a miatt  
éri, hogy a jelen Szerződésben meghivatkozott Díjszabályzat szerint számított Szolgáltatási Díjnál  
kevesebbet  fogadott  el  az  adott  önkormányzat  képviselő  testülete.  Amennyiben  a  jelen  
Szerződésben  meghatározottak  szerint  számított  Szolgáltatási  Díj  megszavazásával  az  
Önkormányzat  képviselő-testülete  késedelembe  esik,  úgy  az  Önkormányzat  köteles  megfizetni  
Üzemeltető részére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot,  
valamint megtéríteni Üzemeltető részére azt a kárt, amely a késedelem miatt állt elő.

25.2.1.3. A 25.1.1. pont c.) alpontjában megfogalmazott szerződésszegés esetén Üzemeltető jogosult a Pp.  
általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz fordulni. 

25.2.1.4.  Az  Önkormányzat  szerződésszegése  esetén  Üzemeltető  jogosult  jelen  a  jelen  Szerződés  és  a  
kapcsolódó szerződések megváltozott körülmények miatti módosítását kezdeményezni.

25.2.1.5.  Az  Üzemeltető  tulajdonosai,  valamint  az  Üzemeltető  jogosultak  a  szerződésszegővel  szemben  
érvényesíteni minden kárt, amely őket érte. A kár fogalmába beleértendő mindaz, amit a Polgári  
Törvénykönyv  a  kár  fogalmán  ért,  egyebek  mellett  minden,  az  Önkormányzat  szerződésszegő  
magatartásából  eredő  esetleges  üzemeltető  váltással  kapcsolatban  felmerülő  minden  
többletköltség,  az  Üzemeltető  tulajdonosainak  a  szerződés  lejártának  időpontjáig  elmaradt  
haszna, stb.

25.2.2. Az Üzemeltető szerződésszegésének szankciói:

25.2.2.1. A  25.1.2.  pont  a.)  alpontjában  megfogalmazott  szerződésszegés  esetén  Üzemeltető  köteles  az  
Önkormányzat  részére  a  Független Szakértő  által  javasolt  és  a  Felek által  elfogadott  vagy a  
magyar bíróság által megállapított általános kártérítést fizetni. 

25.2.2.3. A  25.1.2.  pont  b.)  alpontjában  meghatározott  szerződésszegés  esetén  Üzemeltető  köteles  az  
Önkormányzatot ért kárt megtéríteni.

25.2.2.4. A 25.1.2.  pont  c.)  alpontjában megfogalmazott  szerződésszegés  esetén a Önkormányzat  a  Pp.  
általános szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz fordulhat.

25.2.2.5. A 25.1.2. pont d.) pontjában meghatározott szerződésszegés esetén az Önkormányzat jogosult a  
jelen Szerződést felmondani.
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26. A szerződés megszűnése 

26.1. A jelen Szerződés megszűnik:

a) a határozott idő lejártakor,

b) a felek írásbeli közös megegyezésével,

c) a víziközmű szolgáltató jogutód nélküli megszűnésekor,

d) felmondással.

26.2. Üzemeltető a jelen Szerződést felmondhatja, ha a jelen Szerződés megkötését követően alkotott és  
hatályba lépett jogszabály a szerződés tartalmi elemeit, vagy a víziközművek működetési feltételeit úgy  
változtatja  meg,  hogy  az  a  közszolgáltatás  szerződésszerű  teljesítését  lehetetleníti,  vagy  az  
Üzemeltetőnek a szerződésszerű teljesítés körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben  
sérti. 

26.4. Üzemeltető jelen Szerződést a 25.2.1.2. és a 26.2. pont szerinti eseten kívül, a 25.2. pontban jelzett  
türelmi  idő  lejártát  követően  akkor  mondhatja  fel,  ha  az  Önkormányzat  a  jelen  Szerződésben  
meghatározott  kötelezettségét súlyosan megsérti,  és ezzel az Üzemeltetőnek igazoltan kárt okoz vagy  
akadályozza a közszolgáltatás teljesítését. Ez esetben az Önkormányzat teljes kártérítési kötelezettséggel  
tartozik.

26.5. Üzemeltető a Szerződést felmondhatja törvényben meghatározott esetekben.

26.6. Az Üzemeltetőnek a Szerződést fel kell mondania törvényben meghatározott esetekben.

26.7. Az Önkormányzat a Szerződést felmondhatja,

- ha az Üzemeltető – a közszolgáltatás ellátása során – a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat  
vagy hatósági előírásokat súlyosan megsértette, és a jogsértés tényét bíróság vagy hatóság jogerő-
sen megállapította, 

- a  25.2.  pontban  jelzett  türelmi  idő  lejártát  követően,  ha  az  Üzemeltető  a  jelen  Szerződésben  
megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette,

-    törvényben meghatározott esetekben.

26.8. Az Önkormányzatnak a Szerződést fel kell mondania törvényben meghatározott esetekben.

26.9. A jelen Szerződés felmondására legalább nyolc hónapos  felmondási idővel kerülhet sor.

26.10.  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  Szerződés  bármely  oknál  fogva  történő  
megszűnése/megszüntetése  automatikusan  kihat  a  megszűnésének  időpontjában  hatályos,  jelen  
szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletekre is.

26.11.  Szerződő  Felek  megállapodnak  abban,  hogy  a  jelen  Szerződés  bármely  oknál  fogva  történő  
megszűnése/megszüntetése esetén Üzemeltető köteles az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó  
és  Üzemeltető  által  végzett  víziközmű  közszolgáltatás  más  közszolgáltató  általi  zavartalan  
biztosítására,  valamint  az  Üzemeltető  által  az  Önkormányzattól  jelen  Szerződés  időtartama  alatt  
működtetésére  átvett  víziközmű-vagyon  visszaszolgáltatására,  működőképes,  hibátlan  állapotban.  
Üzemeltető köteles továbbá pénzügyileg elszámolni.
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26.12. Az elszámolás keretén belül Üzemeltető köteles a folyamatos közszolgáltatás biztosításához szükséges  
információkat, adatokat Önkormányzatnak kiszolgáltatni. Ezek közül, különösen az alábbiak átadása  
kötelező: 

- valamennyi fogyasztó neve és címe,
- egy évi időszakra vonatkozó, átlagos, egy fogyasztóra vonatkozó fogyasztási adatok, közület és  

lakosság megbontásban,
- késedelmes fizetőkre vonatkozó adatok
- jogszabályban meghatározott, egyéb információk.

VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

27. Egyéb rendelkezések

27.1. A Szerződés és a Felek közötti kommunikáció nyelve a magyar.

27.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó, ide értve elsősorban a Vgtv-t, a Vktv-t, valamint a Polgári  
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit. A Szerződésből származó jogvitákat a  
Felek Pp. általános szabályai  szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar  bíróság  útján 
rendezik.

28. Jogviták rendezése

28.1. Független szakértő  

28.1.1.  A Felek  megegyeznek  abban,  hogy bármely,  a  jelen Szerződéssel  közvetlenül,  vagy közvetetten  
felmerült jogvita intézésére Független Szakértő segítségét veszik igénybe az esetlegesen felmerülő vitás  
kérdések tárgyalásos úton történő rendezése céljából.  A Független Szakértő az a természetes vagy  
jogi  személy  lehet,  akit  a  Felek  együttesen  elfogadnak.  A  jelen  megállapodásban  Felek  kötelezik  
magukat arra, hogy a Független Szakértő javaslatának megtárgyalásáig illetve a javaslat elutasításáig  
más jogorvoslati fórumot nem vesznek igénybe.

28.1.2. Vita  esetén  bármely  Fél  kezdeményezheti  Üzemeltető  vezető  tisztségviselőinél  vagy  a  Felügyelő  
Bizottság  elnökénél  a  Független  Szakértő  bevonását.   A  Független  Szakértőt  a  kezdeményezéstől  
számított 15 napon belül be kell vonni.

28.1.3. A Független Szakértőt  a Felek közösen választják ki  és megbízatása eseti,  az adott  vitás kérdés  
rendezésében való részvételre. A megbízás költségeit a kezdeményező Fél fedezi.

28.1.4. A Független Szakértő számára – titoktartási kötelezettség mellett - a Felek minden általa kért adatot  
és dokumentumot kötelesek rendelkezésre bocsátani.

28.1.5. A Független Szakértő bármely, a Felek által előterjesztett  kérdést megvizsgálhat,  és ajánlásokat,  
javaslatokat tehet a Feleknek. 

28.1.6. Amennyiben  valamelyik  fél  a  Független  Szakértő  javaslatát  nem  fogadja  el,  úgy  a  javaslat  
kézhezvételétől  számított  60  napon  belül  a  Pp.  általános  szabályai  szerint  hatáskörrel  és  
illetékességgel  rendelkező  magyar  bíróság eljárását  kezdeményezheti.  Amennyiben ezt  a  határidőt  
elmulasztja, úgy ezt a lépését úgy kell értelmezni, hogy a Független Szakértő javaslatában foglaltakat  
önmagára nézve kötelezőnek ismerte el.
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28.2. Bíróság  

Bármely  vita  eldöntésére,  amely  a  jelen  megállapodásból  vagy  azzal  összefüggésben,  annak  
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek  
alávetik  magukat  Pp.  általános szabályai  szerint  hatáskörrel  és  illetékességgel  rendelkező magyar  
bíróság kizárólagos döntésének..

30. Jogátruházás és engedményezés 

A  jelen  megállapodás  a  Felek  személyéhez  kötődik,  és  az  abban  foglalt  jogok  és  kötelességek  nem  
ruházhatók át a Felek által kötött előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül.

31. Költségek

A Felek maguk viselnek minden olyan jogi,  számviteli,  pénzügyi  és egyéb tanácsadói és  más díjakat  és  
költségeket, mely a jelen Szerződéssel kapcsolatban náluk merül fel.

32. Részleges érvénytelenség

Amennyiben jelen megállapodás bármelyik rendelkezése,  vagy annak valamelyik része érvénytelen,  vagy  
kikényszeríthetetlen, vagy valamely szerv, vagy hatóság, vagy bíróság annak érvénytelenségét állapítja meg,  
úgy  a  megállapodás  többi  része  érvényes  és  kikényszeríthető.  Ebben  az  esetben  az  érvénytelen  vagy  
kikényszeríthetetlen rendelkezést 30 napon belül egy olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezéssel kell  
helyettesíteni, amely a Felek eredeti szándékához és akaratához a lehető legközelebb áll.

33. Felek egyéb nyilatkozatai

33.1.   Felek  kijelentik,  hogy  a  jelen  Szerződés  megkötésére  képviselőik  megfelelő  felhatalmazással  
rendelkeznek, továbbá részükről a jelen Szerződés aláírása nem eredményezi  más egyéb szerződés  
vagy jognyilatkozat megsértését. 

33.2.  Önkormányzat a jelen Szerződés megfelelő teljesítésének esetére hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a  
jelen  Szerződés  szerinti  tevékenységét  referencia  anyagaiban  feltüntesse.  Önkormányzat  kötelezi  
magát, hogy Üzemeltető ilyen irányú kérése esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot, a szöveg előzetes  
egyeztetését követően Üzemeltető részére kiállítja.

33.3.  Szerződő  felek  kötelezik  magukat  arra,  hogy  a  Szerződés  teljesítése  során  tudomásukra  jutott  
valamennyi információt,  adatot,  a Szerződéssel összefüggésben keletkezett dokumentumok tartalmát  
üzleti  titokként  kezelik.  Az  üzleti  titok  fogalma  értelemszerűen  nem  foglalja  magában  azokat  az  
információkat, adatokat stb., amelyek bármely jogszabály szerint közérdekű adatnak vagy közérdekből  
nyilvános adatnak minősülnek.

34. Kapcsolattartás

A Szerződés teljesítése során a felek kapcsolattartói az alábbi személyek:

Önkormányzat részéről: …………………….,

Üzemeltető részéről: ………………………

Felek kapcsolattartói nem jogosultak a Szerződés módosítására. 
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35. Devizanem

Amennyiben  a  Magyar  Köztársaság  csatlakozik  az  Európai  Gazdasági  és  Monetáris  Unió  harmadik  
szakaszához a forint devizanem helyett az euró devizanem kerül bevezetésre és törvényes fizetőeszközként, az  
e tárgyban a jövőben esetlegesen hatályba lépő jogszabály előírásai szerint a jelen szerződés automatikusan  
módosul,  vagy  Felek  a  forintról  euróra  történő  áttérésben  közös  megegyezéssel  megállapodnak.  Az  e  
tárgyban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a Felek a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel  
összhangban,  tárgyalás  útján  rendezik.  Az  euróra  történő  átváltás  nem  eredményezi  a  jelen  szerződés  
megszűnését és a jelen szerződésben szabályozott kötelezettségek az új pénznemben maradnak fenn.

36. Értesítések

A jelen Szerződéssel kapcsolatos bármely igényt, vagy nyilatkozatot, követelést stb. írásba kell foglalni, és  
akkor kell hatályosnak tekinteni ha azt 

(i) az Önkormányzat esetében:

         Önkormányzata
Levelezési cím: 
E-mail:
Telefax:

 (ii) Üzemeltető esetében
Levelezési cím: 
E-mail:
Telefax:

itt meghatározott címekre megküldték.

A  faxon  elküldött  értesítéseket  tértivevényes  levélben  is  el  kell  küldeni.  Az  értesítés  akkor  tekinthető  
érvényesen közöltnek, ha a feladó az átvételt igazoló elismervényt kézhez vette, kivéve azt az esetet, ha a fax  
üzenetet a fogadó viszont fax üzenetben megerősíti. 

37. A Szerződés teljesítésére a szerződés aláírásakor hatályos irányadó ágazati (és egyéb) jogszabályok:

244/2006.  (XII.  5.)  Korm.  rendelet  az  építési  műszaki  ellenőri,  valamint  a  felelős  műszaki  vezetői  
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, 
104/2006  (IV.28.)  Korm.  rendelet  a  településtervezési  és  az  építészeti-műszaki  tervezési,  valamint  az  
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól,
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
- a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 
- a Ptk.
– a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- a helyi önkormányzatokról szóló, 2011. évi CLXXXIX. törvény
- 38/1995. (IV.4.)Kormányrendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről 
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt –  
cégszerűen és jóváhagyólag 5 eredeti példányban írják alá.
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VII. Mellékletek

1.sz melléklet: Üzemeltető Alapszabálya 
2.sz melléklet: Üzemeltetésre átvett eszközök leltára és átadás-átvételi jegyzőkönyve
3.sz melléklet: Díj megállapítási alapelvek
4.sz melléklet: Szolgáltatási díjak

Kelt: . 

................................................
Önkormányzat

...................................................
Üzemeltető

2. napirendi pont

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Makra Gergő képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Makra Gergő képviselő
A Pénzügyi  Bizottság megtárgyalta  a rendeletmódosítást,  9.613 ezer forinttal  történt  előirányzat 
módosítás, tételesen megtárgyalta a Bizottság s javasolja elfogadásra a testületnek.
Gyapjas István könyvvizsgáló
Javasolja ő is elfogadásra, egy felhívással, hogy a hitelállományt  mindenképp kezelni kell majd, 
aminek talán egyetlen módja a rendkívüli ÖNHIKI lehet.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
rendeletet: 

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2012.(IV.26.) sz. rendelete az Önkormányzat és intézményei

2011.évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.10.) KT rendelet módosításáról

1. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2011.évi költségvetését
                                                  
                                                     555.412 e Ft bevétellel
                                                     668.026 e Ft kiadással

112.614 e Ft hitellel fedezett hiánnyal,
  melyből             20.972 e Ft működési többlet
                              3.382 e Ft felhalmozási hiány
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                          141.553 e Ft finanszírozási hiány
                            10.957 e Ft előző évi pénzmaradvány többlet
                                 392 e Ft támogatási kölcsön visszatérülése miatti többlet

a., működési célú bevétel 459.233 e Ft          
     felhalmozási bevétel   84.830 e Ft
     támogatási kölcsön        392 e Ft
     előző évi pénzmaradvány   10.957 e Ft

b., működési kiadás 438.261 e Ft
     ebből:
     - személyi juttatások 110.126 e Ft
     - járulékok   28.805 e Ft
     - dologi kiadások 154.608 e Ft
     - szoc.juttatások 110.413 e Ft
     - spec.célú tám.   34.309 e Ft
     
   
     felhalmozási kiadás   88.212 e Ft
     - beruházások     7.037 e Ft
     - felújítások   67.886 e Ft
     - spec. felhalm.tám.   13.289 e Ft

c.,  finanszírozási műveletek
     - likvid hitel felvétel 112.614 e Ft
     - likvid hitel törlesztés 141.553 e Ft

2. §.
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 01. napjától 
kell alkalmazni.

Kiss Sándor                                                     Dr. Kovács Miklós
polgármester                                                              jegyző

                                                         Jelen rendeletet kihirdettem: ………………...Dr.Kovács Miklós
              jegyző

                                I.     BEVÉTELEK     2011.év  
                                                                                                 1.sz. melléklet ezer Ft-ban

Bevételi források  2011.év 
eredeti

Mód. 
06.30

Mód.09.30 Mód. Mód.12.31

I.     Működési bevételek: 170.781 171.258 171.258   3.961 175.219
1.   Intézményi működési bev 49.625 50.102 50.102 3.961 54.063
      Szolgáltatások ellenértéke 820 270      270    550 820
      Továbbszámlázott szolgált 13.670 13.670 13.670 120 13.790
       Bérleti díjak 2.103 2.103   2.103 2.103
       Térítési díj 23.851 23.851 23.851 2.500 26.351
       ÁFA 9.181 9.181   9.181 30 9.211
       Egyéb bevételek 1.027   1.027 -550 477
       Kamat 1.311 1.311
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2.   Önkorm.sajátos működési b 121.156 121.156 121.156 121.156
2.1. Helyi adók összesen: 13.403 13.403   13.403 13.403
       Magánszemélyek kom.adó 4.000 4.000     4.000 4.000
       Iparűzési adó 9.403 9.403     9.403 9.403
2.2. Átengedett központi adók ö 106.765 106.765 106.765 106.765
       SZJA helyben maradó része 15.191 15.191   15.191 15.191
       Jövedelemkülönbség mérs. 80.074 80.074   80.074 80.074
       Gépjárműadó 11.500 11.500   11.500 11.500
2.3. Egyéb sajátos bevételek 988 988        988 988
       Bírság, pótlék 200 200        200 200
       Egyéb sajátos bevétel 788 788        788 788
II.   Támogatások 139.614 187.408 187.605 25.301 212.906
1.    Normatív állami hozzájárul 46.526 46.526   46.526 46.526
2.    Normatív kötött felhasznál 93.088 93.338   93.338 -3.723 89.615
       Egyes jöv.póló tám. kiegész 88.076 88.326   88.326 -3.723 84.603
       Közfoglalkoztatás támog 5.012 5.012     5.012 5.012
3.   Központosított (működési) 3.180     3.240 825 4.065
4.   ÖNHIKI 13.209   13.209 7.346 20.555
5.   Vis maior 30.657   30.657 -7.200 23.457
6.   Egyéb központi támogatás    498       635 28.05

3
28.688

III. Felhalmozási és tőkejell. 30.000 30.000   30.000 30.000
IV. Támogatásértékű bev 34.360 91.581 105.230 20.708 125.938
1.   Működési célú (OEP-től)       5.260 5.260     5.260 5.260
2.   Működési célú (Munkaerő-) 27.996 27.996   27.996   8.01

1
36.007

3.   Működési célú (Közp.kv-i ) 210 1.935     5.018   2.99
8

8.016

4.   Támop pályázat előleg   12.126   9.69
9

21.825

5.   Felhalmozási célú 894 56.390   54.830 54.830
V.  Véglegesen átvett pénzesz.
VI  Támogatási kölcs.visszat 392 392       392 392
VII Hitelek 170.760 152.971 152.971 -40.357 112.614
VIII.Előző évi pénzmar. 10.957   10.957 10.957

ÖSSZESEN: 545.907 644.567 658.413   9.613 668.026

                         II     KIADÁSOK  2011. év

                                                                                                     2.sz.melléklet e Ft-ban

Eredeti 
ei

Mód. ei. 
06.30.

Mód.09.30 Mód. Mód.ei 
12.31

1.. Működési  kiadások 375.355 410.423   425.830 12.431 438.261
   - személyi juttatások 100.443 101.768   106.735 3.391 110.12

6
  -  járulékok 26.439 26.845     28.185 620 28.805
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  - dologi kiadások 94.912 131.794   139.049 15.559 154.60
8

  - szociális juttatások 109.645 110.203   112.048 -1.635 110.41
3

  - pénzeszköz átadás 43.916 39.813     39813 -5.504   34.30
9

2. Pénzmaradvány 1.000 1.000       1.000 -1.000
3. Beruházások 4.475 4.756       4.756 2.281 7.037
4. Felújítások 19.546 75.241     73.938 -6.052 67.886
5. Felhalm. pénzeszk.átadás 3.978 11.594        11.336 1.953 13.289
6. Hiteltörlesztés 141.553 141.553      141.553 141.553

Kiadás összesen: 545.907     644.567      658.413    9.613 668.026

                                               
KIADÁSOK  2011.év

2/a.sz.melléklet ezer Ft-ban

szakfeladatok Eredeti előir. Mód ei 06.30 Mód.09.30 Mód. Mód.12.31.
1. Polgármesteri         126.303 127.363     127.607 720       128.327
1 .Igazgatás          82.177 87.047       86.051 5.922 91.973
    Szem.juttatás           1.766 42.569       41.713 -1.411 40.302
    Járulék           0.370 10.636       10.496 -374 10.122
    Dologi kiadás          30.041 33.842       33.842 7.707 41.549
2. Társ.kapcs elsz.          41.331 37.228       37.228 -5.101 32.127
    Átadott pénze.          41.331 37.228       37.228 -5.101 32.127
3. Civil szervezetek            2.585 2.585         2.585 -550 2.035
    Átadott pénzeszk            2.585 2.585         2.585 -550 2.035
4. CKÖ               210 210            723 723
    Dologi kiadások               210 210            723              72

3
5. Időközi OGY vál. 293         1.020 449 1.469
    Szem.juttatás 88            510 356              866
    Járulék 22            135 89 224
    Dologi kiadás 183            375 4 379
2. Közművelődés          10.543 10.930        23.129 9.086 32.215
1. Műv.Ház            7.944 8.331        20.47

0
9.116 29.586

    Személyi jut.            2.583 2.657          7.06
1 

2.027 9.088

    Járulékok                663 681          1.856 495 2.351
    Dologi kiadások            4.698 4.993        11.553 6.594 18.147
2. Könyvtár            2.599 2.599          2.65

9
-30 2.629

    Személyi jut.            1.740 1.740          1.740 -25 1.715
    Járulékok                453 453             453 453
    Dologi kiadások               406 406             466 -5 461
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3. Egészségügy            8.924 9.013          9.043 -15 9.028
1. Ügyeleti szolg            2.536 2.536          2.53

6
2.536

    Dologi kiadások            2.536 2.536          2.536 2.536
2. Védőnői szolg.            5.896 5.985          6.01

5
-15 6.000

    Személyi jut.            4.557 4.628          4.651 -14 4.637
    Járulékok             1.175 1.193          1.200 9 1.209
    Dologi kiadások               164 164             164 -10 154
3. Isk.eü.                492 492             49

2
492

    Dologi kiadások               492 492             492 492
4. Egyéb jogcímek        229.585 263.117      266.051 2.640 268.691
1. Zöldter.kez.            2.587 2.587          2.58

7
-30 2.557

    Személyi jut.            1.635 1.635          1.635 -25 1.610
    Járulékok                425 425             425 425
    Dologi kiadások               527 527             527 5 522
2.Közutak üz.            1.250 8.450          8.45

0
-7.200 1.250

   Dologi kiadások            1.250 8.450          8.450 -7.200 1.250
3.Nem lakóing.h.            9.261 11.911        11.91

1
4.099 16.010

   Dologi kiadások            9.261 11.911        11.911 4.099 16.010
4. Községgazd.          19.700 38.954        38.90

0
-216 38.684

    Személyi jut.          10.926 11.156        11.184 -184 11.000
    Járulékok             3.121 3.188          3.106 11 3.117
    Dologi kiadások            5.653 24.610        24.610 -43 24.567

szakfeladatok Eredeti előir.  Mód 
06.30.

Mód. 09.30. Mód. Mód.12.31.

5.  Közvilágítás          9.115 9.115 9.115 9.115
    Dologi kiadás          9.115 9.115 9.115 9.115
6. Munkah.étk        34.737 38.607 38.626 878 39.504
    Személyi jut.          6.050 6.109 6.124 -103 6.021
    Járulékok          1.553    1.568 1.572 6 1.578
    Dologi kiadások        27.134 30.930 30.930 975 31.905
7. Szociális ellátás      115.614 116.172 118.017 -1.635 116.382
    Járulékok          4.469 4.469 4.469 4.469
    Dologi kiadások          1.500 1.500 1.500 1.500
    Szoc.jutt.      109.645 110.203 112.048 -1.635 110.413
8. Közcélú fogl.        35.746 35.746 35.746 6.285 42.031
    Személyi jut.        31.186 31.186 31.186 2.607 33.793
    Járulékok          4.210 4.210 4.210 352 4.562
    Dologi kiadások             350 350 350 3.326 3.676
9. Üdülő             800  800 800 800
    Dologi kiadások             800 800 800 800
10.Sport fennt.             744 744 744 744
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     Dologi kiadások             744 744 744 744
11.Köztemető fennt.               31 31 31 31
     Dologi kiadások               31 31 31 31
12. Stat.tev.(népszl.) 1.124 459 1.583
     Személyi jut. 885 209 1.094
     Járulékok 239 56 295
     Dologi kiadások 194 194
Összesen:      375.355 410.423      425.830   12.431 438.261

Személyi juttatások     100.443 101.768      106.735 3.391 110.126
Járulékok       26.439 26.845        28.185 620 28.805
Dologi kiadások       94.912 131.794      139.049 15.559 154.608
Szociális juttatások     109.645 110.203      112.048 -1.635 110.413
Pénzeszk. átadás       43.916   39.813        39.813 -5.504 34.309
Műk.kiadás 
összesen:

    375.355  410.423 425.830 12.431 438.261

Beruházások 2011. év

                                                                                                                            2/b.sz. melléklet                        
                                                                                                                        ezer Ft-ban
Megnevezés   Eredeti ei. Mód. 

06.30.
Mód.09.30. Módosítás Mód. 12.31.

1. FORD  tőketörlesztés 839 839 839 839
2. Fűnyíró tőketörlesztés 390 390 390 390
3. Rendezési terv 2.000 2.000 2.000 -915 1.085
4. Számítógépek 460 460 460 460
5. E-iktat program 117 117 117 117
6. Műv.ház érd.növ.tám. 225 225 124         349
7. Ingatlan vásárlás 700 700
8. Támop eszközbesz. 320 320
9. Csatorna terv 215 215
10. START fólia 3.806 4.031 4.031 1.381 1.381

ÁFA 669 725 725 456 1.181
5.856

Mindösszesen:       4.475 4.756 4.756 2.281 7.037

Felújítások 2011. év

Megnevezés Eredeti ei. Mód. 
06.30.

Mód.09.30 Módosítás Mód. 12.31.

1.   Szoc. Központ 4.739 4.739        4.739 4.739
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2.   Plébánia 9.583 46.324      45.446 45.446
3.   Iskola 1.258 9.073        8.908 -6.052 2.856
4.   Ivóvíz jav.prog. 612 612           612 612

     Összesen:       16.192 60.748      59.705 -6.052 53.653

ÁFA 3.354 14.493      14.233 14.233

Mindösszesen: 19.546 75.241      73.938 -6.052    67.886

3. napirendi pont

Zárszámadási rendelet

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Makra Gergő képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Makra Gergő képviselő
Pénzügyi Bizottság tételesen végignézte a rendeletet. Közel 100 %-osan teljesült a bevételi oldal,  
külön megköszönni a jegyző úr következetes munkáját. A kiadások tekintetében az előirányzatokon 
belül  maradt,  így ez a visszafogott,  takarékos gazdálkodás  mindenképp a jövőben is  követendő 
célként határozható meg. Javasolja elfogadásra a Testületnek, s bízik benne, hogy ebben az évben 
hasonlóan alakulnak majd a számok.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
rendeletet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012.(IV.26.) KT Rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2011. évi zárszámadásáról

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Államháztartásról  szóló  1992.évi 
XXXVIII.törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva - figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Kormányrendelet 149.§.
(3). bekezdésében meghatározottakat- a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet 
alkotja: 

I.
Rendelet hatálya

1.§
A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott intézményekre, költségvetési szervekre, azok 
dolgozóira terjed ki. 

A  címrendet  az  önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  1/2011.(II.10.)számú  rendelete 
határozza meg a 4.sz. mellékletében. 
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Bevételi-kiadási főösszegek, egyenleg, létszámkeret

2. §
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2011.évi költségvetési beszámolóját: 
548.624.000 Ft bevétellel az l.sz. kimutatás szerint, 
497.879.000 Ft kiadással a 2.,2/a.,2/b. számú kimutatás szerint 
  50.745.000 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal a 2/c.sz. kimutatás szerint 

a 3.sz. kimutatás szerinti vagyonmérleggel, 
a 4.sz. egyszerűsített pénzforgalmi kimutatással és könyvvizsgálói jelentéssel jóváhagyja. 

A.) Költségvetési bevételek
3.§

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek teljesülését, forrásonkénti részletezését az l. 
számú kimutatás tartalmazza. 

B.) Költségvetési kiadások
4.§

 (1.) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatainak 
teljesülését az alábbiak szerint határozza meg (2/a. kimutatás): 

Működési, fenntartási kiadások összesen: 418.245 e Ft

ezen belül:
- személyi juttatás 100.049 e Ft
- járulékok 26.660 e Ft
- dologi kiadások 152.780 e Ft
- pénzeszköz átadás 33.534  e Ft
- szociális és egyéb juttatás 105.222  e  Ft

(2.) Az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/b. kimutatás szerint 66.937 e Ft-ban 
állapítja meg. 

(3.) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi mérlegét az 5.sz. melléklet szerint 
tudomásul veszi. 

C) Költségvetési egyenleg 

5.§ 

Az Önkormányzat tárgyévi pénzmaradványát 50.745 e Ft összeggel jóváhagyja (2/c.  
kimutatás szerint). 

D.) Költségvetési létszámkeret 

6.§ 

A Képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszámát   az alábbiak szerint fogadja el:
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                                    Polgármesteri Hivatal                      13 fő                                             
                                    Balassa Iván Művelődési Ház           2 fő
                                    Egészségügy                                      2 fő
                                    Községgazdálkodás                           9 fő
                                    Parkfenntartás                                    1 fő 
                                    Étkeztetés                                           5 fő
                                    Közfoglalkoztatás                            30 fő
                                    Közoktatási társulás                         27 fő
                                    Szociális társulás                              10 fő

III.
Záró rendelkezések 

7.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

Kiss Sándor                                                                                           Dr. Kovács Miklós
polgármester  jegyző
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Az önkormányzat bevételei és kiadásai mérlegszerűen
2011.év

Bevételi jogcím Bev. ei. Módosított Teljesítés % Kiadási jogcím Kiad. Módosított Teljesítés % 

eredeti ei. ei. ei. 

eredeti 

1. Intézményi működési 
bevétel 49.625 54.063 51.719 96 1. Működési kiadások 375.355 438.261 418.245 95

2. Sajátos műk. bevétel 121.156 121.156 122.308 101 2. Beruházások 4.475 7.037 5.534 79

3. Támogatások 139.614 212.906 212.906 100 3. Felújítások 19.546 67.886 61.403    90

4. Felhalmozási bevétel 30.000 30.000 125 4. Felhalmozási 
pénzeszköz átadás 3.978 13.289 12.697 96

5. Hitelek 170.760 112.614 28.447 25 5. Függő kiadások     9.533 

- működési 170.760 112.614 28.447 25 6. Hiteltörlesztés 141.553 141.553

6 Támogatásért bevétel 34.360 125.938 122.162 97 8. Tartalék 1.000

7. Tám. kölcsön visszatér. 392            392  

- működési            392 392  

  8. Pénzmaradvány 10.957 10.957

Összesen: 545.907     668.026 548.624    82 Összesen: 545.907 668.026 507.412 76
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                                   I.     BEVÉTELEK  2011.év 
1.sz.melléklet
Bevételi források  2011.év 

eredeti 
Mód. 
06.30.

Mód. 
09.30.

Mód. 
12.31.

 Telj %

I.     Működési bevételek: 170.781 171.258 171.258 175.219 174.027 99
1.    Intézményi működési bevételek ö 49.625 50.102 50.102 54.063 51.71

9
96

       Igazg. szolg.díj        55
       Szolgáltatások ellenértéke 820 270 270 820 949 116
       Továbbszámlázott szolg. 13.670 13.670 13.670 13.790 11.282 82
       Bérleti díjak 2.103 2.103 2.103 2.103 1.498 71
       Térítési díj 23.851 23.851 23.851 26.351 26.357 100
       ÁFA 9.181 9.181 9.181 9.211 9.509 103
       Egyéb bevételek 1.027 1.027 477 759 159
       Kamat 1.311 1.310 100
2.   Önkorm.saj. működési bevételei 121.156 121.156 121.156 121.156 122.30

8
101

2.1. Helyi adók összesen: 13.403 13.403 13.403 13.403 13.526 98
       Magánszemélyek komm. adója 4.000 4.000 4.000 4.000 3.916 101
       Iparűzési adó 9.403 9.403 9.403 9.403 9.610 102
2.2. Átengedett központi adók  össz. 106.765 106.765 106.765 106.765 107.525 101
       SZJA helyben maradó része 15.191 15.191 15.191 15.191 15.191 100
       Jövedelemkülönbség mérséklése 80.074 80.074 80.074 80.074 80.074 100
       Gépjárműadó 11.500 11.500 11.500 11.500 12.156 106
       Termőföld bérbead. SZJA      104
2.3. Egyéb sajátos bevételek 988 988 988 988 1.257 127
       Bírság, pótlék 200 200 200 200 497 248
       Egyéb sajátos bevétel 788 788 788 788 760 96
II.   Támogatások 139.614 187.408 187.605 212.906 212.906 100
1.    Normatív állami hozzájárulások 46.526 46.526 46.526 46.526 46.52

6
100

2.    Normatív kötött felhasználású t 93.088 93.338 93.338 89.615 89.61
5

100

       Egyes jöv.póló tám. kiegészítése 88.076 88.326 88.326 84.603 84.603 100
       Közfoglalkoztatás támogatása 5.012 5.012 5.012 5.012 5.012 100
3.   Központosított 3.180 3.240 4.065 4.065 100
4.  ÖNHIKI 13.209 13.209 20.555 20.55

5
100

5.  Vis maior 30.657 30.657 23.457 23.45
7

100

6.  Egyéb központi támogatás 498 635 28.688 28.68
8

100

III. Felhalmozási és tőkejellegű    30.000 30.000 30.000   30.000        125
IV. Támogatásértékű bevételek    34.360 91.581 105.230 125.938 122.162 97
1.   Működési célú (OEP-től)       5.260 5.260 5.260 5.260 5.260 100
2.   Működési célú (Munkaerő-piaci 27.996 27.996 27.996 36.007 32.18

5
89

3.   Működési célú (Közp.kv-i szerv 210 1.935 5.018 8.016 8.015 100
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4.  TÁMOP pályázat előleg 12.126 12.126 21.825 21.82
5

100

5.   Felhalmozási célú 894 56.390 54.830 54.830 54.87
7

100

V.  Véglegesen átvett pénzeszközök
VI  Támogatási kölcs.visszatér 392 392 392      392
VII Finanszírozás 170.760 152.971 152.971 112.614 28.447 25
       Hitel 170.760 152.971 152.971 112.614 28.447 25
VIII.Pénzmaradvány igénybevétel 10.957 10.957 10.957 10.957 100
ÖSSZESEN:  545.907 644.567 658.413 668.026 548.624 82

Működési kiadások 2011.év                            2/a melléklet
szakfeladatok Eredeti 

előir.
Módosítot
t ei.06.30

Módosított 
09.30

 Mód. 
XII.31.

  Telj. % létsz

1. Polgárm.Hiv. 126.303 127.363     127.607  128.327 127.543 99 13
1 .Igazgatás 82.177 87.047       86.051 91.973 92.072 10

0
13

    Szem.juttatás 41.766 42.569       41.713 40.302 38.311 95
    Járulék 10.370 10.636       10.496 10.122 9.914 98
    Dologi kiadás 30.041 33.842       33.842 41.549 43.847 106
2. Társ.kapcs elsz. 41.331 37.228       37.228 32.127 31.403 98
    Átadott pénze. 41.331 37.228       37.228 32.127 31.403 98
3. Civil  
szervezetek 

2.585 2.585         2.585 2.035 2.035 10
0

    Átadott pénze. 2.585 2.585         2.585 2.035 2.035 100
4. CKÖ dologi kia 210 210            723 723 564 78
5.Idők.OGY.képv. 293         1.020     1.469 1.469 10

0
    Személyi jutt. 88            510 866 866 100
    Járulékok 22            135 224 240 107
    Dologi kiadások 183            375 379 363 96
2. Közművelődés 10.543      10.930        23.129 32.215 24.787 77 2
1. Műv.Ház 7.944        8.331        20.470 29.586 22.271 75 1
    Személyi jut. 2.583        2.657          7.061 9.088 6.961 77
    Járulékok  663           681          1.856 2.351 1.787 76
    Dologi kiadások 4.698        4.993        11.553 18.147 13.523 75
2. Könyvtár 2.599        2.599          2.659 2.629 2.516 96 1
    Személyi jut. 1.740        1.740          1.740 1.715 1.709 100
    Járulékok  453           453             453 453 458 101
    Dologi kiadások 406           406             466 461 349 76
3. Egészségügy 8.924        9.013          9.043 9.028   9.362 104 2
1. Ügyeleti szolg 2.536        2.536          2.536 2.536   2.933 116
    Dologi kiadások 2.536        2.536          2.536 2.536 2.933 116
2. Védőnői szolg. 5.896        5.985          6.015 6.000 5.942 99 2
    Személyi jut.       4.557        4.628          4.651 4.637 4.621 100
    Járulékok        1.175        1.193          1.200 1.209 1.216 101
    Dologi kiadások 164           164             164 154 105 68
3. Isk.eü.  492 492 492 492 487 99
    Dologi kiadások 492 492 492 492 487 99
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4. Egyéb jogcím 229.585 263.117 266.051 268.691 256.553 95 45
1. Zöldter.kez. 2.587 2.587 2.587 2.557 2.500 98 1
    Személyi jut. 1.635 1.635 1.635 1.610 1.470 91
    Járulékok  425 425 425 425 394 93
    Dologi kiadások 527 527 527 522 636 122
2.Közutak üz. 1.250 8.450 8.450 1.250 2.794 22

4
   Dologi kiadások 1.250 8.450 8.450  1.250 2.794 224
3.Nem lakóing.h. 9.261 11.911 11.911 16.010 16.118 10

1
   Dologi kiadások       9.261     11.911        11.911 16.010 16.077 100
   Pénzeszk.átad. 41
4. Községgazd.     19.70

0   
    38.954        38.900 38.684 40.068 10

4
9

    Személyi jut.     10.926     11.156        11.184 11.000 10.956 100
    Járulékok        3.121       3.188          3.106 3.117 2.948 95

                                                                    -2-
szakfeladatok Eredeti 

előir.
Módosítot
t ei.06.30.

Mód. 
09.30.

 Mód. 
ei. 
12.31.

Telj. % létsz

     Dologi 
kiadások

5.653 24.610 24.610 24.567 26.164 107

5.  Közvilágítás 9.115 9.115 9.115 9.115 8.052 88
    Dologi kiadás 9.115 9.115 9.115 9.115 8.052 88
6. Munkah.étk 34.737 38.607 38.626 39.504 39.483 100 5
    Személyi jut. 6.050 6.109 6.124 6.021 5.976 99
    Járulékok 1.553 1.568 1.572 1.578 1.606 102
    Dologi 
kiadások

27.134 30.930 30.930 31.905 31.901 100

7. Szociális  
ellátások

115.61
4

116.172 118.017 116.38
2

110.35
7

95

    Járulékok 4.469 4.469 4.469 4.469 4.045 91
    Dologi 
kiadások

1.500 1.500 1.500 1.500 1.090 73

    Szoc.jutt. 109.645 110.203 112.048 110.413 105.222 95
8. Közcélú fogl. 35.746 35.746 35.746 42.031 34.394 82 30
    Személyi jut. 31.186 31.186 31.186 33.793 28.026 83
    Járulékok 4.210 4.210 4.210 4.562 3.772 83
    Dologi 
kiadások

350 350 350 3.676 2.596 71

9. Üdülő 800 800 800 800 628 79
    Dologi 
kiadások

800 800 800 800 628 79

10.Sport fennt. 744 744 744 744 541 73
     Dologi 
kiadások

744 744 744 744 541 73
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11.Köztemető 
fennt.

31 31 31 31 35 113

     Dologi kiadás 31 31 31 31 35 113
12.Népszla. 1.124 1583 1.583 100
    Személyi jut. 885 1.094 1.153 105
    Járulékok 239 295 280 95
    Dologi 
kiadások

194 150 77

Összesen: 375.355      410.423 425.830 438.261 418.245   95 62
Személyi juttat. 100.44

3
     101.768 106.735 110.12

6
100.04

9
91

Járulékok 26.439        26.845 28.185 28.805 26.660 93
Dologi kiadások 94.912      131.794 139.049 154.60

8
152.78

0
99

Szociális juttatás 109.64
5

     110.203 112.048 110.41
3

105.22
2

95

Pénzeszk.átadás 43.916        39.813 39.813 34.309 33.534 98
Műk.kiadás 
összesen:

375.35
5

410.423 425.830 438.26
1

418.24
5

  95

                                     II     KIADÁSOK  2011.év. 

                                                                                                      2.sz.melléklet e Ft-ban

- E
redeti ei

Mód. ei. 
06.30.

Mód. 
09.30

Mód.ei 
12.31

Telj. %

1.. Működési  kiadások 375.355 410.423 425.830 438.261 418.245 95
   - személyi juttatások 100.443 101.768 106.735 110.126 100.049 91
  -  járulékok 26.439 26.845 28.185 28.805 26.660 93
  - dologi kiadások 94.912 131.794 139.049 154.608 152.780 99
  - szociális juttatások 109.645 110.203 112.048 110.413 105.222 95
  - pénzeszköz átadás 43.916 39.813 39.913 34.309 33.534 98
2. Pénzmaradvány 1.000 1.000 1.000
3. Beruházások 4.475 4.756 4.756 7.037 5.534 79
4. Felújítások 19.546 75.241 73.938 67.886 61.403 90
5. Felhalm. pénzeszk.átadás 3.978 11.594 11.336 13.289 12.697 96
6. Hiteltörlesztés 141.553 141.553 141.553 141.553
7. Átfutó kiadások       9.533

Kiadás összesen: 545.907 644.567 658.413 668.026   507.412 76
     

                                             Beruházások 2011. év
                                                                                                                            2/b.sz. melléklet
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                                                                                                                   ezer Ft-ban
Megnevezés   Eredeti 

ei.
Mód 
06.30.

Mód. 
09.30

Mód. 
12.31

 Telj. %

1. FORD  tőketörlesztés 839 839 839 839 839 100
2. Fűnyíró tőketörlesztés 390 390 390 390 275 71
3. Rendezési terv 2.000 2.000 2.000 1.085
4. Számítógépek 460 460 460 460 281 61
5. E-iktat program 117 117 117 117 117 100
6. Műv.ház érd.növ.tám. 225 225         49 350 100
7. Ingatlan vásárlás 700 700 100
8. Támop eszközbesz. 320 320 100
9. Csatorna terv 215 215 215
10. Támasz eszközbesz. 390
11. START fólia 1.381 1.381 100
  Összesen: 3.806 4.031 4.031 5.856 4.868 83

  
ÁFA 669 725 725 1.181    666 56

Mindösszesen:       4.475 4.756 4.756 7.037 5.534 79

                                           Felújítások    2011. év

Megnevezés      Eredeti 
ei.

 Mód. 
06.30.

Mód. 
09.30

Mód. 
12.31

Telj.  %

1.   Szoc. Központ          4.739 4.739 4.739 4.739 4.499   95
2.   Plébánia          9.583 46.324 45.446 45.446 45.445 100
3.   Iskola          1.258 9.073 8.908 2.856
4.   Ivóvíz jav.prog.             612 612 612 612

     Összesen:              16.192 60.748 59.705 53.653 49.944 93

ÁFA          3.354 14.493 14.233 14.233 11.459 81

Mindösszesen:       19.546 75.241    73.938    67.886 61.403 90

                                               2011.évi pénzmaradvány 

2/c. kimutatás 
e Ft-ban 
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Költségvetési bankszámla záró egyenlege 
Költs. aktív átfutó elsz. záró egyenlege 
Költs. passzív átf. elsz. záró egyenlege 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: 

Költségvetési pénzmaradvány: 

41.212
  9.533 

50.745 

50.745 

Fenti pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, felhasználása az alábbi célokra történik: 

- működési célú        45.138
  
- felhalmozású célú                                                    5.607
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Könyvviteli mérleg 2011.év 3.sz.kimutatás 
e Ft-ban 



Báránd Községi Önkormányzat 
2011.évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése 

4.sz. kimutatás 
e Ft-ban 

Eszközök Előző év 
Tárgyév

1
. 

Szellemi termékek 182
J. Immateriális javak összesen 182
1
. 

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért jogok 882.281 
882858882

        968.920
2
. 

Gépek, berendezések, felszerelések 26.781           25.760
3
. 

Járművek 3.132             2.252
4
. 

Beruházások, felújítások 27.827           10.987
5
. 

Beruházásra adott előleg 
I
I 

Tárgyi eszközök összesen: 940.021       1.007.919
1
. 

Egyéb tartós részesedések 10.120            10.120
Ill. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: 10.120           10.120
A.) Befektetett eszközök összesen: 950.141       1.018.221
1
. 

Anyagok 1.904            1.758
J. Készletek összesen: 1.904            1.758
1. Követelések áruszállításból és szolg. (vevök) 4.380            5.952
2
. 

Adósok 5.408            3.351
II. Követelések összesen: 9.788            9.303
1
. 

Költségvetési bankszám1ák 1             41.212
IV. Pénzeszközök összesen: 1            41.212
1
. 

Költségvetési aktív függő elszámolások 322                646
2
. 

Költségvetési aktív átfutó elszámolások 10.634              8.887
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: 10.956            9.533
B.) Forgóeszközök összesen: 22.649          61.806

Eszközök összesen: 972.790    1.080.027
Források 

l. Induló tőke     61.722         61.722
2
. 

Tőkeváltoz
ások 

736.715        772.311
D.) Saját töke összesen. 798.437        834.033
1
. 

Költségvetési tartalék elszámolása 10.957          50.745
- ebből tárgyévi költségvetési tartalék elsz. 10.957           50.745

1. Költségvetési tartalékok összesen: 10.957          50.745
E.) Tartalékok összesen: 10.957          50.745
1
. 

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek          498              612
1.) Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen:     498                612
1
. 

Rövid lejáratú hitelek 141.553         170.000
2. Kötelezettségek áruszállításból, szolg. 

(szállítók) 
16.629             8.795

ebből: tárgy évi költségvetést terhelő száll. 
köt. 

16.629             8.795
3. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 4.716           15.842

iparűzési adó feltöltés miatti 
kötelezettség helyi adó túlfizetés   3.191               2.896
támogatási program előlege             12.126
lej. köt. köv évet terh. törl.        1.229 
tárgyévi kv-t terhelő egyéb röv.lej.köt.           296                820

IJ. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:    162.898 194.637
1. Költségvetési passzív függő elszámolások 

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 
Ill. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: 
F.) Kötelezettségek összesen: 163.396 195.249

Források összesen: 972.790      1.080.027



5.sz. kimutatás 

Cigány Kisebbségi önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulása 

2011.

Bevételek: 

Mód. ei. Teljesítés 
1.Állami 723     722
tám. 

Bev. 723 722
összesen: 

Kiadások: 

Működési Mód.ei. Teljesítés 

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 
1. Személyi juttatások 100.443 110.126 100.049 
2. Munkaadót terhelő járulékok 26.439 28.805 26.660 
3. Dologi és egyéb folyó kiad. 94.912 154.608 152.780 
4. Működési célú támogatások 153.561 144.722 138.756
5. Felújítás 19.546 67.886 61.403 
6. Beruházások 4.475 7.037 5.534 
7. Felhalm. pénze.átadás 3.978 13.289 12.697
8. Tartalék 1.000

 9. Költségv. pénzforg.kiadások 404.354 526.473 497.879 
10. Finanszirozási kiad. (hitel)       141.553 141.553 
11.Pénzforgalmi kiadások 545.907 668.026 497.879
12.Pénzforg. nélküli kiadások  
13 Kiadások összesen:            545.907 668.026 497.879
14. Intézményi működési bev.    49.625 54.063 51.719 
15.Sajátos műk. bevételek 121.156 121.156 122.308 
16.Költségvetési támogatás 139.614 212.906 212.906 
l 7.Támog., átvett pénzeszk. 34.360 125.938 122.162 
18.Felhalm. 'bevételek 30.000 30.000 125 

  19.Tám.kölcs.megtér. 392 392
  20.Pénzforgalmi bevételek 375.147    544.455 509.220

21..Finanszirozási bevételek 170.760   112.614 28.447 
22. Pénzmaradvány igénybevétele    10.957 10.957
23.Bevételek összesen: 545.907 668.026 548.624 
22.Bevételek és kiadások kül. 50.745



kiadások 

1. Dologi 
723 564

; 

kiadások 

Kiadás            723 564
összesen: 

Pénzmaradvány:                               158 e Ft     

4. napirendi pont

ÖNHIKI benyújtásával kapcsolatos döntés

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Makra Gergő képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Makra Gergő képviselő
Javasolja elfogadásra.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző évhez képest jogszabályi változás, hogy a 60 napon túli 
szállítói tartozások nem tartoznak bele az ÖNHIKI keretébe.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

94/2012.     (IV.26.)     számú     Képviselő-testületi     határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖNHIKI 
pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot elfogadja az 
alábbiak szerint:

1. Báránd Község Képviselő-testülete  a  Magyarország 2012.évi 
központi  költségvetéséről  szóló  2011.  évi  CLXXXVIII.  törvény  6. 
számú mellékletének 2. pontja (továbbiakban: 6.sz. melléklet) alapján 
támogatási  igényt  nyújt  be az önhibáján kívül hátrányos helyzetben 
lévő helyi önkormányzatok támogatására.
2. Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
önhibájukon  kívül  hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a 
következő nyilatkozatot teszi:
I.a,  Az  önkormányzat  lakosságszáma  2012.  január  01-én  1000  fő 
feletti.
II.a.,    A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 
2012.évben ilyen jogcímen 14.188 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az  önkormányzat  2012.évi  költségvetési  rendeletét  15.521 
ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV. b.)   Az  önkormányzat  az  ÖTV.  szabályai  szerint  kötelező 
könyvvizsgálatra kötelezett.



             c.)   Az  önkormányzat  2011.évi  zárszámadását  a 
könyvvizsgáló elfogadta.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. 
törvény  50.§.(1)  bekezdés  a.)  pontjában  meghatározott  rendezett 
munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

5. napirendi pont

Pénzmaradvány felhasználásáról szóló döntés

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Makra Gergő képviselőnek, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Makra Gergő képviselő
A Bizottság javasolja a működési hiány csökkentésére fordítani, azonban az időközben az Óvoda 
vonatkozásában kapott közüzemi gázszámla rendezésére fordítani.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja a képviselőket az óvoda elszámoló számlájának összegéről és az elszámolás módjáról.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja egy kimutatás kikérését a gázszolgáltatótól, az elszámoló számla összegének kimutatását.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Az erdei iskola 100 ezer forintos igényét tolmácsolja a Testület felé.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja, hogy a pénzmaradványt a hiány csökkentésére fogadja el a Testület.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

95/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  az  intézményi 
pénzmaradványok felhasználását az alábbiak szerint határozza meg:

• Az ÁMK Raffay Lajos Tagiskola 2011.évi pénzmaradványának 
elszámolását és  a 2.929 e Ft szabad pénzmaradvány felhasználását az 
alábbi  módosításokkal  fogadja  el  a  Képviselő-testület:  100  e  Ft 
összeget a pénzmaradványból az Erdei Iskola költségvetésébe különít 
el, míg a fennmaradó 2.829 e Ft szabad pénzmaradványt a működési 
hiány csökkentésére használja fel.
• Az  ÁMK  Művészeti  Tagiskola 2011.évi  pénzmaradvány 
elszámolását a Képviselő-testület elfogadja.
• A  Kabai  Óvoda  Bárándi  Tagóvodája 2011.évi 
pénzmaradványának  elszámolását  és  képződött  szabad 
pénzmaradvány  működési  célú  hiány  csökkentésére  való 
felhasználását a Képviselő-testület jóváhagyja.
• A TÁMASZ 2011.évi pénzmaradvány kimutatását és a 2.114 e 
Ft  szabad  pénzmaradvány  működési  hiány  csökkentésére  történő 
felhasználását a Képviselő-testület jóváhagyja.



Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

6. napirendi pont

Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Hasonlóan  az  elmúlt  évekhez  megfelelő  színvonalon  biztosították  az  ellátást  a  településen,  a 
tájékoztatás fontosságára felhívja ismét a figyelmet. Dr. Imre Gábor felvetését tolmácsolja, hogy 
külön rendelés ne legyen az ügyeleti ellátás keretében, csak sürgősségi ellátás, mert indokolatlan 
esetekkel is hozzájuk fordulnak. Javasolja elfogadásra a beszámolót.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Főleg  a  kisgyermekes  családoknak  megnyugtató  ez,  főleg  a  mai  világban.  Nem  tartja 
elfogadhatónak.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja, hogy kommunikációs eszközökkel –akár az újságban is – fel kell hívni a lakosokat erre.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

96/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  Báránd 
Községi  Önkormányzat  áttekintette  az  Orvosi  Ügyelet  Nonprofit 
Kft.  beszámolóját  az  orvosi  ügyelet  szolgáltatás  2011.  évi 
biztosításáról  és  azt  elfogadja.  Megköszöni  továbbá  eddigi  és 
további munkájukat.
A  Testület  felkéri  a  jegyzőt  és  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

7. napirendi pont

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi és gyámügyi tevékenységről

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Meglepődve olvasta a hátrányos helyzetű gyermekek arányát.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Sajnos  egyre  növekvő  tendenciát  mutatnak  a  halmozottan  hátrányos  és  hátrányos  helyzetű 
gyermekek  aránya.  Ezúton  is  szeretné  megköszönni  kollégáinak  és  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási Központ minden munkatársának az együttműködést és közreműködést.



Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

97/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő – testülete  Báránd 
Községi  Önkormányzat  Gyámhatóságának  2011.  évi 
gyermekvédelmi  és  gyámügyi  tevekénységéről  szóló 
beszámolóját az 1. számú mellékletben foglalt módon hagyja 
jóvá.
Köszönetét  fejezi  ki  a  munkakört  ellátó  köztisztviselőknek, 
illetve  a  Hivatal  dolgozóinak,  továbbá  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási Központ munkatársainak.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

1. számú melléklet a 97/2012. (IV.26.) KT határozathoz
2.

BESZÁMOLÓ A 2011. ÉVI GYERMEKVÉDELMI ÉS
GYÁMÜGYI TEVÉKENYSÉGRŐL

B Á R Á N D ÖNKORMÁNYZAT
GYÁMHATÓSÁGA

A GYERMEKEK VÉDELMÉR LŐ  ÉS A GYÁMÜGYI IGAZGATÁSRÓL 
SZÓLÓ 1997. ÉVI XXXI. TÖRVÉNYR LŐ

A  Gyermekvédelmi  törvény  nem  más,  mint  az  ENSZ  Gyermekjogi  Egyezményének  hazai 
feltételekhez  igazodó  alaptörvénye.  Mint  ilyen,  bár  tartalmában  a  gyermekekre  és  családjaikra 
irányuló  szociális  védelmet,  ellátásokat  szabályozza,  több  annál,  mint  a  rászoruló  gyermekek 
egyszerű védelme, alapvetően tehát minden gyermek jólétét, megfelelő védelmét biztosítja. Ennek 
érdekében a törvényi szabályozás hangsúlyosabban állítja a középpontba a gyermeket és a családot, 
továbbá korlátozza az állam beavatkozási  lehetőségeit,  szabályozva ennek módját és formáit.  A 
szűken értelmezett  gyermekvédelmi  felfogással  szemben  jóval  tágabban értelmezi  a  megelőzés, 
kezelés és gondozás kereteit, és szektor-semlegessé teszi az ellátás szinte valamennyi formáját.

A  gyermekek  védelme  során  a  lehető  legszélesebben  értelmezi  a  Gyermekvédelmi  törvény 
elsősorban  a  szolgáltatást  és  az  önkéntességet,  ami  feltételezi  és  információk  és  lehetőségek 



ismeretét,  a választás szabadságát is.  Kiemelten kezeli  továbbá a családjukból kiemelt,  illetve a 
családjukat elvesztett  gyermekek ügyét,  akik esetében az államnak többet és mást kell vállalnia, 
mint  a családban élő gyermekeknél,  ezért  az állam számukra nem csak segítséget nyújt,  hanem 
garantálja a megfelelő életkörülmények biztosítását és segíti az önálló élet megkezdését. 
A hatósági feladatok egy részének központosítása, a gyámhatósági munka önállóságának növelése, 
szakszerűbbé tétele erősíti a szolgáltató és ügyfélbarát megoldások lehetőségét. A Gyermekvédelmi 
törvény új struktúrájával, új tartalmi elemeivel teljes körű jogbiztonságot és szakszerű ellátásokat 
garantál a gyermekeknek, fiatal felnőtteknek.

A  gyermekvédelem  működése  úgy  biztosítható,  hogy  annak  -  törvényben  rögzített  -  elemei 
horizontálisan  és  vertikálisan  is  egymásra,  illetve  egymás  mellé  épülnek,  különválasztva  a 
szolgáltatást és a hatósági munkát, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszerét.

Magyarországon ezért  tehát  több alrendszerből  tevődik össze a gyermekjólét  - gyermekvédelem 
ellátórendszere, amely  kettős  funkcióval  rendelkezik.  Egyrészről  a  pénzbeli  és  természetbeni 
ellátásokon,  valamint  a  gyermekjóléti  alapellátásokon  keresztül  a  gyermekek  családban  történő 
nevelkedését  segíti  elő,  továbbá megelőzi,  illetve  megszünteti  a kialakult  veszélyeztetettséget,  a 
családban  keletkezett  problémákat.  Másrészről  a  gyermekvédelmi  szakellátáson  keresztül  a 
valamilyen  okból  családban  nem  nevelhető  gyermekek  számára  nyújt  helyettesítő  védelmet 
nevelőszülőnél, illetve gyermekotthonban.
Úgy gondolom azonban,  hogy a  törvény hatályba  lépése  után  15  évvel  is  vannak alkalmazási,  
gyakorlati hiányosságok, nehézségek.

TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2011-BEN A GYERMEKVÉDELEM ÉS A 

JEGYZŐI GYÁMÜGYI FELADATOK TERÜLETÉN

2011. január 1. napjával a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és 
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Gyer.) néhány –  a 
jegyzői gyámhatósági munkát érintő –  rendelkezése módosult. A Gyvt.-t a 2010. évi CLXXI. 
törvény, a Gyer.-t a 360/2010. (XII.30.) Kormányrendelet módosította. A változások főbb pontjai az 
alábbiak:

1.) A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint 2011. január 1-től a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermekek, fiatal felnőttek a pénzbeli támogatását augusztus hónapban (és 
nem júliusban) kell folyósítani, abban az esetben, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság augusztus 1-jén fennáll. A támogatás összege a Magyar Köztársaság 2010. évi 



költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 62. § (3) bekezdése szerint 2011. évben 
gyermekenként 5.800 Ft.

2.) A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdés a) pontja szerint a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 
jogosult gyámnak is augusztus hónapban kell folyósítani a pótlékot, abban az esetben, ha a kirendelt 
gyám kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága augusztus 1-jén fennáll. A pótlék 
összege a Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2011. évben 8.400 Ft.

3.) Mind a pénzbeli támogatás (Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés), mind pótlék (20/B. § (4) bekezdés) 
állami költségvetésből történő megigénylésére vonatkozó szabály változott. Erről a Gyer. 68. § (2) 
bekezdése, illetve 68/E. § (2) bekezdése rendelkezik.

4.) Az óvodáztatási támogatással kapcsolatban módosult a Gyvt. 20/C. § (1) és (4) bekezdése. A 
módosítás lényege, hogy az első alkalommal történő óvodáztatási támogatás megállapításához 
elegendő – az eddigi három hónap helyett -, hogy a beíratott gyermek óvodai nevelésbe vétele óta 
kettő hónap teljen el. Ezen szabályt a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A 
természetbeni óvodáztatási támogatást pedig a gyermek beíratását követő 21 napon belül 
rendelkezésre kell bocsátani, a korábbi 15 munkanap helyett.

5.) Az óvodáztatási támogatással összefüggésben a Gyer. is módosult. A Gyer. 68/G. § (3) – (4) 
bekezdése szerint az óvodának a gyermek rendszeres óvodába járását a tárgyév június hónapban 
folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a tárgyév május 5-ig (az eddig 
május 15-ig helyett), a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál pedig a 
tárgyév november 5-ig (a korábbi november 15-ig helyett) terjedő időszakra kell igazolni. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságnak is tárgyév május 5-én illetve 
november 5-én kell fennállnia.

A Gyer. 68/J. § (2) bekezdése szerint az óvodáztatási támogatásról szóló határozatot meg kell 
küldeni az óvodának, s fel kell hívni az óvodát, hogy a gyermek óvodai nevelésben való 
részvételének időtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig (az eddigi június 1. 
és december 1. helyett) küldje meg a gyermek rendszeres óvodába járásról szóló igazolást. 
(azzal, hogy az igazolásnak az előző igazolás kiállításának napjától a tárgyév május 5., illetve 
november 5. napjáig terjedő  időszakra kell vonatkoznia.) Ezen jogszabályi változásokról az óvoda 
vezetőjét is tájékoztatni kell, annak érdekében, hogy a 2011. június hónapban esedékes kifizetés 
zökkenőmentes legyen. Az óvodáztatási támogatás igénylésére és elszámolására vonatkozó 
időpontok is változtak a Gyer. 68/K. §. – 68/L. §. szerint.

6.) A védelembe vétellel összefüggő lényeges módosítás, hogy nem szűnik meg a gyermek 
védelembe vétele a nagykorúvá válásakor, ha a rá tekintettel folyósított iskoláztatási 
támogatás fel van függesztve. Ilyen esetben a nagykorú fiatal felnőtt védelembe vétele az 
iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének megszüntetéséig meghosszabbodik (Gyvt. 69. 
§ (4) bekezdés, Gyer. 91. § (2) bekezdés). A Gyvt. 69. § (1) bekezdés b) pontja módosult, mely 
módosítás szerint a gyermek védelembe vételét meg kell szüntetni, ha a gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el. A korábbi szabályozás szerint a 



védelembe vételt csak akkor kellett megszüntetni, ha a gyámhivatal a gyermekvédelmi 
gondoskodás más formájáról döntött. A 2011. január 1-től hatályos szabályozás szerint, akár a 
jegyző, akár a rendőrség, akár a gyámhivatal döntött egy olyan gyermek ideiglenes hatályú 
elhelyezéséről, aki védelembe van véve, akkor a jegyzőnek ezen gyermek védelembe vételét meg 
kell szüntetnie. Természetesen az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló döntésnek (másolatának) 
benne kell lennie az ügyiratban.

7.) Az iskoláztatási támogatással összefüggő lényeges változások:
Egyértelművé tette a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tv. 15. §-ának 
módosításával a törvényhozó, hogy a nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél, gyermekotthonban 
elhelyezett, javítóintézetben nevelt, vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló illetve szociális intézményben elhelyezett tanköteles gyermek 
mulasztása esetén nem kell alkalmazni az iskoláztatási támogatás felfüggesztésére vonatkozó 
szabályokat. A Gyer. 91/F. § (1) bekezdés a.) pontja, illetve 91/G. § (2) bekezdés a.) pontja 
rendelkezik arról, ha nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek az adott tanévben 
10 órát illetve 50 órát igazolatlanul mulasztott és erről az iskola igazgatója értesíti a jegyzőt, akkor a 
jelzést, illetve az iskola írásbeli véleményét a jegyzőnek a gyermekvédelmi szakszolgálat részére 
kell megküldenie.

A Gyvt. illetve a Gyer. is a Ket. határidő számítására vonatkozó szabályainak módosítása miatt 
(munkanapok helyett napokban történik a határidő számítása 2011. január 1-től indult új ügyekben) 
több ponton módosított a közbenső határidőkön pl. 5 munkanap helyett 8 napot, 10 munkanap 
helyett 15 napot, a 22 munkanap helyett 30 napot vezetett be. Ezen határidőmódosítások közül 
lényeges változás, hogy a Gyer. 91/J. § (1) bekezdése szerint az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztéséről szóló határozat ellen a fellebbezés 8 napon belül nyújtható be. A Gyer. 91/J. § 
(2) bekezdése kiegészült egy d.) ponttal, mely szerint a jegyző az iskoláztatási támogatás 
felfüggesztését megszünteti, ha a gyermek magántanulóvá válik. Ezen jogszabályi 
rendelkezésekből az is következik, ha a gyermek az iskoláztatási támogatás felfüggesztése iránti 
eljárás során válik magántanulóvá, a hivatalból indított eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés e.) pontjára 
hivatkozással meg kell szüntetni, mivel az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll 
fenn. A Gyer. 91/M. § (2) bekezdése, illetve a 91/P. § (4) bekezdése szabályozza, hogy mit kell 
tartalmaznia az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztéséről szóló határozatnak. A 
módosítás értelmében, amennyiben 17. életévet betöltött gyermek esetében kerül sor az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésére, úgy a határozatban tájékoztatni kell a 17. életévét betöltött 
gyermeket és szülőjét (törvényes képviselőjét) a védelembe vétel nagykorúvá válását követő 
meghosszabbodásáról.

8.) A Gyvt. 148. § (5) bekezdésének ac.) alpontja szerint 2011. január 1-től a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8 évfolyamon nappali rendszerű oktatásban 
résztvevő gyermek után az intézmény térítési díj 100%-át kedvezményként kell biztosítani, vagyis 
ingyenes étkeztetésben kell részesíteni. 

9.) Az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló határozatban a fellebbezés benyújtására 8 napos 
határidőt biztosít a Gyer. 97/A. § (1) bekezdése. 



10.) A gyermekvédelmi jelzőrendszerre vonatkozó szabályozás módosítása [Gyvt. 17. 
§] 

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek veszélyeztetettségének felismerése, 
megelőzése, kezelése és megszűntetése érdekében a gyermekjóléti szolgálatok 
számára előírja az úgynevezett észlelő- és jelzőrendszer működtetését. A jelzőrendszer 
tagjai a gyermekkel és családjával kapcsolatban álló szervezetek, szakemberek, így a 
bölcsőde, közoktatási intézmények (óvoda, általános- és középiskola), a házi 
gyermekorvos, háziorvos, védőnő, a rendőrség stb. A jelzőrendszer tagjainak feladata 
a gyermekeket érintő veszélyeztető tényezők jelzése és összehangolt lépések 
megtétele a veszélyeztető tényezők megszűntetése érdekében. 

A munkaügyi visszaélésekben érintett gyermekekről a jelzőrendszer eddig nem szerzett 
tudomást, mivel a munkaügyi hatóság nem tartozott a jelzőrendszeri tagok közé. A 
törvénymódosítás célja annak megkönnyítése, hogy a gyermekmunkára fény derüljön 
és a gyermekvédelmi rendszer a megfelelő intézkedéseket meg tudja tenni. A 
közelmúlt gyakorlati tapasztalatai (pl.: gyermekmunka az autópálya építéseknél) és az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelzése ugyanis azt mutatták, hogy a 
munkaügyi hatóság, a munkaügyi ellenőrzéskor a gyermekmunka észlelése esetén 
nem keresi meg a gyermekvédelmi rendszert. Ebből adódóan mindenképpen indokolt 
a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok között a munkaügyi hatóság feltüntetése is. 

A módosítás nyomán a munkaügyi hatóság köteles jelezni, ha olyan visszaélésről 
szerez tudomást, amely gyermekeket érint, annak érdekében, hogy a szakemberek 
hatékonyan védhessék a gyermekek alkotmányos jogait, segítsenek felszámolni 
azokat a szociális tényezőket, melyek a gyermekek munkavégzéséhez vezettek. A 
gyermekvédelmi törvény szankcionálja a jelzés elmulasztását, így a jövőben a szociális 
és gyámhivatal (mely a jelzés elmulasztását vizsgálhatja és büntetést szabhat ki) 
felléphet a munkaügyi hatósággal szemben is, és igazgatási bírságot szabhat ki rá, ha 
nem tett eleget jelzési kötelezettségének.

A GYÁMHATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A települési önkormányzat jegyzőjének feladat- és hatásköre 

a 331/2006. Kormányrendelet alapján (Jogszabályi háttér)

3. § (1) A települési önkormányzat jegyzője
a) teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel,
b) külön jogszabályban meghatározott esetben ügygondnokot, eseti gondnokot rendel ki, a kirendelt gondnokot 
felmenti, továbbá megállapítja munkadíját,
c)  a  városi  gyámhivatal  megkeresésére  a  gyámsági  és  gondnoksági  ügyekben  leltározási  feladatokat  végez,  
környezettanulmányt készít, valamint közreműködik a gyámhivatali határozatok végrehajtásában,
d) felveszi a szülő nyilatkozatát, amelyben hozzájárul gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,



e) dönt a gyermek védelembe vételéről és annak megszüntetéséről,
f)  a gyermeket azonnali intézkedést igénylő esetben a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy más 
alkalmas  személynél,  illetve  nevelőszülőnél,  vagy  -  ha  erre  nincs  mód  -  gyermekotthonban,  fogyatékos  
személyek otthonában vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el,
g) megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát,
h)  megállapítja  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermek  gyámjául  rendelt,  tartásra 
köteles hozzátartozó kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságát,
i)  közreműködik a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében a nemzetközi szerződésben meghatározottak 
szerint,
j) közreműködik a gondozási díj, valamint a megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában,
k) dönt a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról és az iskoláztatási támogatás folyósításának 
felfüggesztéséről,  valamint  az  ezen  ellátások  felhasználására  kirendelt  eseti  gondnok  elszámolásának 
elfogadásáról,  továbbá  kezdeményezi  a  folyósító  szervnél  az  iskoláztatási  támogatás  szüneteltetését  és  a  
szüneteltetés megszüntetését,
l) megállapítja az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot,
m)  ellátja  a  törvényben  vagy  kormányrendeletben  hatáskörébe  utalt  egyéb  gyermekvédelmi  és  gyámügyi 
feladatokat.

A  törvényi  felhatalmazásnak  megfelelően  2011.  év  folyamán  a  települési  önkormányzat 
jegyzőjének feladat- és hatáskörében az alábbi eljárások történtek:

a.  7 db apai elismerő nyilatkozat lett felvéve,
b. Ügygondnok nem került kirendelésre,  eseti  gondnok kirendelésére egy esetben került sor 

iskoláztatási támogatás felfüggesztése kapcsán,
c. Gyámhivatali felkérésre 4 db környezettanulmány készült, illetve 1 db ingó-, ingatlan leltár.
d. Örökbefogadáshoz szükséges szülői nyilatkozat nem került felvételre. 
e. A tárgyévben nyilvántartásba vett, védelembe vett kiskorú száma: 1 fő. 

- a  védelembe  vétel  megszüntetése  2  esetben  fordult  elő,  a  veszélyeztetettség 
megszűnése, illetve nagykorúvá válás miatt. 

- 4  gyermek  esetében  -  a  védelembe  vétel  felülvizsgálatának  eredményeként  -  a 
veszélyeztetettség továbbra is fennáll. A felülvizsgálati eljárás lefolytatása során az 
egyik  érintett  család esetében a közösségi ellátás is  megkeresésre került  a szülők 
szenvedélybetegsége miatt. 

f. 3  gyermek  esetében  került  sor  ideiglenes  hatályú  elhelyezésre  (nevelőszülőnél  való 
elhelyezésre)  azonnali  krízisintézkedés  szükségessége miatt.  A fenti  gyermekek előzőleg 
nem voltak védelembe véve.

g. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság állapítottunk meg 316 gyermek 
részére az alábbi korcsoportos bontás szerint:

h. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás nem került megállapításra.
i. Gyermektartási igény érvényesítésében nem voltunk jelen.
j. Megelőlegezett gyermektartásdíj behajtására 3 esetben került sor.
k. 1  esetben  került  sor  az  iskoláztatási  támogatás  felfüggesztésére,  ezáltal  eseti  gondnok 

kijelölésére, de tárgyév folyamán a felfüggesztés megszüntetése megtörtént.
l. óvodáztatási támogatásra való jogosultság 24 gyermek vonatkozásában került megállapításra.
m. 2011. évben összesen 133 (alap- és alszámmal iktatott)  gyámhatósági eljárásunk volt, ebből 
közvetlenül megtámadható döntések száma 15 db, fellebbezés egy esetben fordult elő, amely 
során saját hatáskörben a  határozat módosításra került, így másodfokú eljárás nem következett. 



DEMOGRÁFIAI ADATOK

bárándi gyermekek létszáma korcsoportos bontás szerint 

(2011. évi adatok)

                forrás:  

Báránd Község  

népességnyilvántartása

Báránd településen élő lakosság létszáma a 2011. évi adatok szerint 2 798 fő.

A lakosságszámhoz mérten az 1 – 17 éves korosztály a településen élők 17,76%-a.

A hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók létszámával  

összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség a 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet alapján
(Jogszabályi háttér)

12/H. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló eljárásban 
a jegyző tájékoztatja  a  szülőt  azokról  a  kedvezményekről,  juttatásokról,  pályázati  lehetőségekről,  amelyek  a 
gyermeket megillethetik, ha megfelel a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre, 
tanulóra vonatkozó feltételeknek.

(2) A szülő által - az adatszolgáltatás önkéntességére vonatkozó tájékoztatást követően - kitöltött, a 7. számú  
mellékletnek megfelelően elkészített adatlapok (a továbbiakban: nyilatkozat) alapján a jegyző megállapítja, az 
önkormányzat illetékességi területén, ezen belül a kötelező felvételt biztosító iskolák felvételi körzetében 
hány halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló él. A jegyző, ha a rendelkezésére álló adatok alapján 
az integrációs, illetve a képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezését indokoltnak tartja, kezdeményezi a 
polgármesternél,  hogy a képviselő-testület  tűzze napirendre  az  integrációs,  illetve  a  képesség-kibontakoztató 
felkészítés  megszervezésének  szükségességét  a  település  iskoláiban,  továbbá  az  iskolai  körzethatárok 
felülvizsgálatát a közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése szerint.
(3) A jegyző az adott év május 15-én és október 1-jén rendelkezésre álló adatok feldolgozása után minden év  
május 31-ig és október 15-ig - elektronikus formában - megküldi a KIR-en keresztül az Oktatási Hivatal részére
a)  a településen élő összes hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,  tanuló létszámát, 
külön  megadva  az  óvodás  korú  gyermekek,  az  alapfokú  és  középfokú  iskolával  tanulói  jogviszonyban  álló 
tanulók létszámát,
b) az óvoda és az általános iskola felvételi körzetében élő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű 
óvodás korú gyermekek és tanköteles tanulók létszámát feladatellátási helyenként.
(4) A nyilatkozat  kezelésére  egyebekben a gyermekvédelmi  gondoskodás keretében  lefolytatott  eljárás  során 
keletkezett iratokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(5)  A jegyző a kitöltött nyilatkozat egy példányát a szülőnek átadja. A halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermeknek,  tanulónak  járó  kedvezmény  igénybevételének  a  feltétele  a  nyilatkozat  és  a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló jogerős határozat bemutatása.

0 - 2 60 fő

3 – 5 94 fő

6 – 13 211 fő

14 - 17 132 fő

Összesen: 497 fő



(6) A jegyző a szülő írásbeli  hozzájárulása esetén a nyilatkozatot  másolatban nyolc napon belül  megküldi  a 
nevelési-oktatási  intézménynek.  Az intézményvezető -  a  szülő hozzájárulása esetén -  a  felvételi  naplóban,  a 
törzslapon  feltünteti,  hogy  a  gyermek,  tanuló  hátrányos  helyzetű  vagy  halmozottan  hátrányos  helyzetű.  A 
nevelési-oktatási intézmény a nyilatkozatot a tanulói jogviszony megszűnését követő öt évig jogosult kezelni.

Nyilvántartásunk alapján településünkön hátrányos helyzetű (HH) gyermek: 316 fő

ezen belül halmozottan hátrányos helyzetűnek (HHH) minősül:   81 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó rendelkezések 

(Jogszabályi háttér: Gyvt.)

19. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, 
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
a) a 148. § (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
b)http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV  -  lbj85param a  20/A.  §-ban 

meghatározott pénzbeli támogatásnak,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek
az igénybevételére.
(2) A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 
meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) 
a 140%-át,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek;
b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át az a) pont alá nem tartozó esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön 
vagy együttesen a (7) bekezdésben meghatározott értéket.
(3) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a 131. § (2) bekezdését kell alkalmazni. Ettől eltérni akkor lehet,  
ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.
(4)  A (2)  bekezdésben  meghatározott  összeg  számításánál  -  a  kérelem benyújtásának  időpontjában  -  közös 
háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni
a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat 
folytató gyermeket,
d)  a  25  évesnél  fiatalabb,  önálló  keresettel  nem  rendelkező,  felsőoktatási  intézmény  nappali  tagozatán 
tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a fogyatékos gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.
(5)93

(6)  A  vagyoni  helyzet  vizsgálata  kiterjed  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  közös  háztartásban  élő  közeli  
hozzátartozók vagyonára.
(7) Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy 
főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban
a) külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy
b) együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más 
törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,  
továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.
(8)  A  települési  önkormányzat  jegyzője  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság 
megállapítására irányuló kérelmet elutasítja, ha a (4) bekezdésben megjelölt személyek együttesen vagy külön-
külön a (7) bekezdésben meghatározott értékű vagyonnal rendelkeznek.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj93param
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj85param


(9) Nem állapítható meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, illetőleg a megállapított 
jogosultságot  meg  kell  szüntetni,  ha  a  gyermek  tartózkodási  joga  megszűnt  vagy  tartózkodási  jogának 
gyakorlásával felhagyott.
20.  §  (1)  A  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való  jogosultság  megállapítását  a  szülő  vagy  más 
törvényes  képviselő,  illetve  a  nagykorú  jogosult  a  lakcíme  szerint  illetékes  települési  önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.
(2) A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
(3) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre, ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.
(4) Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, ha  
a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke 
meghaladja a 19. §-ban meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.
20/A.  §  (1)  A  települési  önkormányzat  jegyzője  annak  a  gyermeknek,  fiatal  felnőttnek,  akinek  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők korcsoportos bontása

(2011. év)

korcsoport 0-3 éves 3-6 éves 7-14 éves 14-18 éves 18 évtől
létszám 29 61 136 69 21

forrás: Báránd Községi Önkormány Szociális csoport nyilvántartása

A tárgyév folyamán egyszeri támogatásban részesült:

augusztus hónapban: 312 fő / 5 800 Ft/gyermek

november hónapban: 316 fő / 5 800 Ft/gyermek

2011. év folyamán összesen: 3 642 400 Ft összegben 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

- a  gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,

- az évi kétszeri pénzbeli támogatásnak, 

- az ingyenes tankönyv és 

- egyéb kedvezmények igénybevételére.

Nyári szociális gyermekétkeztetés (2011)

(Jogszabályi háttér)

A nemzeti erőforrás miniszter 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelete
a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011.évben
nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól



2. § (1) A támogatás feltétele,  hogy a települési  önkormányzat  vállalja, hogy a 2011. június 16-ától 2011. 
augusztus 31-éig terjedő időszakban legalább 45, legfeljebb 55 munkanapon keresztül biztosítja a rendszeres  
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő gyermekek  (a  továbbiakban:  rászoruló  gyermekek)  étkeztetését 
napi egyszeri melegétkeztetés formájában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 146. § (4) bekezdés h) pontja alapján ingyenesen vagy kedvezményesen.
(2) Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 370 forint.
(3) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Báránd – nyári gyermekétkeztetés
szociális nyári étkeztetésben 

részesülő gyermekek száma

étkeztetési napok száma támogatás összege

128 fő 7 040 2 604 800 Ft
forrás: Báránd Községi Önkormány Szociális csoport nyilvántartása

Egyéb gyermekvédelmi intézkedések:

• A  Start  számlával  rendelkező  gyermekek  emelt  összegű  állami  támogatására  való 

jogosultság megállapítása. Ezekben az esetekben 9 db hatósági bizonyítványt adtunk arról, 

hogy  a  bárándi  lakcímű  gyermek  adott  évben  -  legalább  egy  napig  –  rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül. 

• Eljárásaink során 45 db hatósági bizonyítvány került kiadásra arra vonatkozóan, hogy a 

kérelmező gyermekvédelmi ellátásban részesül.

• Egyéb pénzbeli vagy természetbeni ellátás

- Tankönyvtámogatás (saját erő): 200 000 .-Ft  

  (A központi tankönyvtámogatást társulási formában a kabai iskola kezeli és osztja szét)

- 2010/2011. tanév 2. félévétől 10 hónapon keresztül a települési  önkormányzat  Bursa 

Hungarica Önkormányzati ösztöndíj pályázatban részesítette a felsőoktatásban hallgatókat 

az alábbiak szerint:

 20 fő szociális ösztöndíjban részesült.

 2011-ben 382 000 Ft/év összegben.

GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS

A védelembe vétel – iskoláztatási támogatás felfüggesztése –

és az ideiglenes hatályú elhelyezés
(Jogszabályi háttér: Gyvt.)

68. § (1) Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a 



gyermek  fejlődése  a  családi  környezetben  mégis  biztosítható,  a  települési  önkormányzat  jegyzője  a 
gyermeket védelembe veszi.
(2) ……………………….
(3)  A  védelembe  vétellel  egyidejűleg  a  gyermek  gondozásának  folyamatos  segítése  és  ellátásának 
megszervezése, a szülői nevelés támogatása érdekében a települési önkormányzat jegyzője a gyermek részére  
a  gyermekjóléti  szolgálat  családgondozóját  rendeli  ki  és  a  veszélyeztetettség  okának  megszüntetése  
érdekében intézkedést tesz, így különösen …..
(5) A települési önkormányzat jegyzője - kérelemre bármikor, hivatalból legalább évente - felülvizsgálja a 
védelembe vétel indokoltságát. A települési önkormányzat jegyzője haladéktalanul értesíti a gyámhivatalt a 
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét megszüntetni nem lehet, és alaposan feltételezhető,  
hogy segítséggel sem biztosítható a gyermek családi környezetben történő megfelelő gondozása, nevelése 
vagy
b) a védelembe vétel már két éve fennáll és a védelembe vétellel a gyermek veszélyeztetettségét nem sikerült 
megszüntetni. 
(6) A védelembe vétel nem érinti a szülő felügyeleti jogát.
68/A.  §  (1)  A  gyermek  után  járó  iskoláztatási  támogatás  teljes  összege  folyósításának  a  Cst.  15.  §  (1) 
bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejűleg a települési önkormányzat 
jegyzője elrendeli a 16. életévét be nem töltött gyermek védelembe vételét.

……………………………………………
(4) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének indokoltságát a külön jogszabályban  
foglalt esetekben rendszeresen felül kell vizsgálni. Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelező tanórai 
foglalkozásainak  száma a  16.  életévének betöltését  megelőző utolsó felülvizsgálat  és  az  azt  követő első 
felülvizsgálat  közötti  időtartamban  eléri  a  tizet,  a  települési  önkormányzat  jegyzője  kezdeményezi  az 
iskoláztatási  támogatást  folyósító  szervnél  az  ellátás  szüneteltetését  és  rendelkezik  a  családtámogatási  
folyószámlán összegyűlt iskoláztatási támogatás családi pótlék előirányzat javára történő visszafizetéséről.
68/B. § (1) A települési önkormányzat jegyzője - a 68/A. § szerinti esetet kivéve -
a) ha a gyermek veszélyeztetettsége elsősorban elhanyagolása miatt áll fenn, és
b)  a  szülő  vagy  más  törvényes  képviselő  a  gyermek  veszélyeztetettségét  az  alapellátások  önkéntes 
igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, és
c)  alappal  feltételezhető,  hogy  a  családi  pótlék  célzott  felhasználásával  a  gyermek  fejlődése  a  családi 
környezetben biztosítható,
a védelembe vétellel egyidejűleg vagy a gyermek védelembe vételének fennállása során - a családi pótlék 
gyermek után járó összegének 100%-a erejéig - a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról  
határozhat.
…………………………………………..
(4)  A  megfizetett  kárösszegnek  a  gyermek,  fiatal  felnőtt  érdekében  történő  felhasználását  az  újonnan 
kirendelt eseti gondnok biztosítja.
69. § (1) A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha
a) a gyermek családban történő nevelkedése védelembe vétel nélkül is biztosítható,
b) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét rendelték el,
c)357

d) a fiatalkorú szabadságvesztését vagy javítóintézeti nevelését tölti.
(2) A védelembe vétel - a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a gyermek nagykorúvá válásával  
szűnik meg.
(3) Ha a települési önkormányzat jegyzője a védelembe vételt a 68. § (2) bekezdés c) pontja alapján rendelte 
el, a védelembe vétel indokolt esetben a fiatalkorú kérelmére a büntetőeljárás befejezéséig,  de legfeljebb 
huszadik évének betöltéséig tart.

Gyakorlati tapasztalatok az eljárások lefolytatása során:

A jelzőrendszer értesítését követően a jogszabálynak megfelelően védelembe vételi tárgyalás 
megtartására kerül sor. A tárgyalások részben új eljárás kezdetekor,  másrészt  a védelembe 
vétel felülvizsgálatakor - ha kell több alkalommal is - megtartásra kerülnek. 
A  gyámhatóság  tapasztalata  szerint  az  idézést  követően  a  tárgyalásra  minden  esetben 
megjelennek  a  családtagok,  törvényes  képviselők  és  gyermekek.  Az  együttműködés 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV#lbj357param


elmulasztása  nem  jellemző,  hiszen  hatósági  intézkedésről  van  szó,  ahol  kötelezettségek 
kerülnek megállapításra, az intézkedés már túlmutat az önkéntességen. 

A  tárgyaláson  jelen  van  a  már  kirendelt  családgondozó,  vagy  a  kirendelésre  kerülő 
családgondozó,  aki  településünk  vonatkozásában  minden  esetben  a  Támasz  Szociális 
Alapszolgáltatási  Központ  Gyermekjóléti  Szolgálatának  (4161  Báránd,  Kossuth  tér  4.)  a 
munkatársa.  A  tárgyalást  megelőzően  szükség  szerint  belföldi  jogsegély  keretében  a 
gyámhatóság megkeresi az illetékes jelzőrendszeri tagot, aki az adott ügyben segítséget tud 
nyújtani a veszélyeztetettség megállapításában, vagy az eljárás megszüntetésében. 

A gyámhatóság törekszik arra, hogy a tárgyalás során megfogalmazódjanak – lehetőleg az 
eljárás alá vont családtagok által – azok a problémák és megoldásra váró feladatok, amelyek 
okozták a védelembe vételi eljárás megindítását. 
A tapasztalat azt mutatja, hogy nem minden esetben vezet eredményre a veszélyeztetettség 
megállapítása, „kimondása”, az eredményesség, a gyermek családban történő nevelkedésének 
támogatása a gyermekjóléti alapellátás fokozott igénybe vételével is biztosítható. Más esetben 
azonban a védelembe vétel felülvizsgálatára irányuló eljárásban több alkalommal is tárgyalást 
tartunk, hiszen az adott krízishelyzet ezt teszi szükségessé. 

Nem az a cél, hogy minden esetben kerüljön sor a védelembe vételre, hanem az, hogy az adott 
család  működésében  felmerülő  problémákra  a  családgondozóval  együttműködve  a  lehető 
legjobb  megoldást  találjuk,  és  a  gyermek  családban  történő  egészséges  nevelkedését 
biztosítsuk. 
A  tárgyév  folyamán  egy  esetben  krízisintervencióra  volt  szükség,  3  gyermeket  azonnali 
intézkedéssel  ideiglenesen  nevelőszülőknél  helyezett  el  gyámhatóságunk.  Az  utánkövetés 
során  beigazolódott  az  eljárásunk  szükségessége,   a  gyermekek  azóta  átmeneti  nevelésbe 
kerültek, és nem költöztek vissza szüleikhez.

Egyetlen esetben került  sor - a már előzőleg védelembe vett  gyermek vonatkozásában -az 
iskoláztatási  támogatás  felfüggesztésére,  ezzel  egyidejűleg  az  eseti  gondnok kirendelésére. 
Gyámhatósági  gyakorlatunk  még  nem  volt  az  eljárásban  a  fenti  gyermekvédelmi 
gondoskodásra;  a  Magyar  Államkincstár  Debreceni  Igazgatóságánál  megnyitottuk  a 
családtámogatási  folyószámlát  és  az  eseti  gondnokkal  együttműködve  a  gyermek  saját 
családjában történő nevelkedésének támogatására minden hónapban természetbeni formában 
nyújtottuk az ellátást. 

Az  iskoláztatási  támogatás  felfüggesztésével  egyidejűleg  a  gyámhatóságunk  határozattal 
megkereste az illetékes gyámhivatalt.  Határozatunk a védelembe vétel fenntartása mellett a 
védelembe vétel eredménytelenségét is megállapította, ezért kértük a gyámhivatal segítségét, 
hogy  kapcsolódjanak  be  az  eljárásunkba.  A  kirendelt  családgondozóval  együttműködve 
támogassák  a  család  működését,  vagy  szükség  szerint  az  ideiglenes  hatályú  elhelyezés 
szükségességét állapítsák meg. (A fenti gyámhatósági ügy 2012. évre áthúzódik.)
Az év folyamán december hónapban a védelembe vétel  fenntartása mellett  az iskoláztatási 
támogatás felfüggesztésének megszüntetésére került sor.



ÖSSZEGZÉS

A beszámoló elkészítésekor érkezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalából egy megkeresés, 
amely szorosan kapcsolódik az éves beszámoló témájához. 
2011.  szeptemberében  a  Gyermekjogi  Ombudsmanok  Európai  Hálózata  Varsóban  közgyűlést 
tartott,  amelynek  kiemelt  témája  a  gyermekbarát  igazságszolgáltatás  volt.  Ezt  követően  a 
Közigazgatási  Igazságügyi  Minisztérium konferenciáján  elhangzott,  hogy az  igazságszolgáltatás 
csak akkor lehet gyermekbarát, ha a gyerekek jogai érvényesülnek. 

Nem  jogszabályokról  van  szó,  hanem  arról,  hogy  meg  kell  változtatni  a  jogi  szakértők  és  a 
gyerekekkel  ténylegesen  foglalkozók  szemléletét.  A  cél,  hogy  a  gyerekek  jogai  védelmet 
élvezzenek, amikor döntés születik róluk. A dokumentum egyik alapelve a részvétel, ez azt jelenti, 
hogy az eljárások során figyelembe kell venni a gyerekek véleményét, a meghallgatásukat pedig a 
legfőbb érdekeiket figyelembe véve kell lefolytatni. Tekintettel kell lenni a gyerek környezetére, így 
családi hátterére, és esetlegesen arra is, ha az érintett fogyatékos vagy hátrányos helyzetű. Fontos, 
hogy a gyerek magánélete szigorúan védett legyen és az eljárás a korának megfelelő legyen. 

Munkánk  során  szorosan  együttműködünk  a  Támasz  Szociális  Alapszolgáltatási  Központ 
családgondozóival,  együtt  keresünk  megoldást  a  családok  krízishelyzetére.  Az  ellátásba  vett 
családok szinte mindegyike azok a társadalmi csoportok, akik beletörődtek rossz helyzetükbe, mivel 
a felemelkedés irányába tett erőfeszítéseik kudarcot vallottak,  a küzdelem felemésztette belső és 
külső tartalékaikat.  Ezekben a csoportokban élő családok már nem kívánnak felemelkedni,  nem 
fizetik  tartozásaikat,  jelentős  közüzemi  díjhátralékot  halmoztak  fel.  Céljuk  a  napi  megélhetés 
biztosítása lett.  Ennek érdekében, ha tehetik  sok gyermeket  vállalnak,  igyekeznek kihasználni  a 
passzív szociális ellátásokat, a segély és támogatás lehetőségeit.  A család tagjai között gyenge a 
kohézió,  nem működnek a természetes  segítő kapcsolatok.  Életvitelük  rövidtávú,  a  jelenre való 
orientáció jellemzi.

A gyakorlati  tapasztalatok is azt  mutatják, hogy az eredményes hatósági segítésnyújtás során az 
egyéneket, családokat és azok problémáit nem egymástól független egységként kell kezelni, hanem 
egységes egymásra ható rendszerként. A kirendelt családgondozóval együttműködve a cél nem az, 
hogy  a  nehézségektől  leginkább  szenvedő  családtagot,  gyermeket  emeljük  ki  a  környezetéből, 
hanem  a  többi  családtagot  és  más  erőforrásokat  bevonva  erősítsük  a  család  egységét.  A 
gyámhatósági  munkának  az  egyik  legnehezebb  része  azt  a  szintet  meghatározni,  amikor  már 
elkerülhetetlen a gyermek kiemelése saját családjából.
Mint már előzőleg beszámoltam arról is, hogy nem minden esetben megoldás a védelembe vétel, 
mindig  az  adott  helyzetet,  a  kialakult  körülményeket  mérlegelve  kell  választani  a  megoldási 
alternatívák között, hogy a gyermekek érdekei a lehető legkevesebbet sérüljenek. 

Azt  azonban  mindenképpen  eredménynek  érzem,  hogy a  gyermekvédelmi  törvény alkalmazása 
során  felmerülő  kérdések  mellett  az  ombudsmani  jelentésben  megfogalmazott  irányelvek 
megvalósítására törekszik gyámhatóságunk. 



Báránd, 2012. március 20. 

Dr. Kovács Miklós Jegyző megbízásából 

              Víghné Galgóczi Mária
   gyámügyi ügyintéző

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. napirendi pont

Az  5/2012.  BM  rendelet  szerinti  önkormányzati  felzárkóztatási  támogatás 
igénybevétele, a pályázat benyújtása

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja  a képviselőket  a  fenntartási  és az elidegenítési  kötelezettségre.  A további  részletes 
feltételeket az előterjesztés tartalmazza.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

98/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  az 
önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól 5/2012. (III.1.) BM rendelet keretében az 
1.  §  (3)  bekezdésében  meghatározott  célterületek  közül  az 
önfenntartó  képességet  segítő,  önkormányzati  tulajdonú 
ingatlanok  felújítása,  átalakítása,  bővítése,  az  önkormányzati 
feladatellátást  szolgáló  fejlesztésekhez  kapcsolódó 
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló BM 
rendeletben nevesített fejlesztések kivételével jogcím alapján a 
mellékletben  foglaltak  szerint  pályázatot  nyújt  be  a  Báránd 
belterület  1208.  helyrajzi  szám,  természetben  4161  Báránd, 
Vörösmarty  út  21.  szám  alatt  található  kivett  egészségház 
épületének felújítására. 
A  beruházás  összköltsége  6.499.413,-Ft,  azaz  hatmillió-
négyszázkilencvenkilencezer-négyszáztizenhárom forint.
Felhatalmazza a Polgármestert,  hogy a BM rendelet  4. § (6) 
bekezdése e) pontjában foglaltak szerint nyilatkozatot tegyen 
arról,  hogy  az  Önkormányzat  a  megvalósítástól  számított  3 
évig  a  támogatási  igényben  meghatározott  eredeti 
rendeltetésének  megfelelően  használja  és  hasznosítja  az 



ingatlant, valamint 10 év időtartamig csak a BM rendeletben 
foglaltak szerint idegeníti el.
Felkéri a Polgármestert és a jegyzőt pályázat benyújtására. 

Határidő: 2012. május 02.
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

9. napirendi pont

Adótartozók listájának kifüggesztése

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, s felhívja a figyelmet a tájékoztatás fontosságára.
Erdős Zsolt képviselő
A lista hossza iránt érdeklődik.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Előre nem tudja ezt megmondani.
Makra Gergő képviselő
Javasolja szétválasztani a két dolgot, éven túli tartozást feltüntetni.
Ulveczki Lajosné képviselő
Az eredeti javaslat alapján lenne szerencsés.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

99/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII. 
törvény  55/B.  §-ában  foglaltak  szerint  a  helyi  adók 
vonatkozásában  az  esedékességet  követő  10.  napon 0  órától 
beállt  10.000,-Ft-ot  meghaladó,  valamint  a  gépjármű  adó 
vonatkozásában az esedékességet  követő 10. napon 0.  órától 
beállt  50.000,-Ft-ot  meghaladó  adótartozók  listáját  a 
jogszabályban  foglaltak  szerint  a  helyben  szokásos  módon 
közzéteszi.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

10. napirendi pont

MÁV hozzájárulás kérése

Ulveczki Lajosné képviselő



Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

100/2012. (IV.26.) számú Képviselő-testületi határozat

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –  testülete  a 
1121+22, MÁV hm.  szelvényben lévő Báránd Polgármesteri 
Hivatal  kezelésében  található  földutat  a  HTA  55101  1216 
SZPL1 az 1. számú mellékletben foglalt módon hagyja jóvá.
Engedélyes  a  Dunántúli  Távközlő  és  Biztosítóberendezési 
Építő Kft. (9700 Szombathely Vasút u. 22.)

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

11. napirendi pont

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról szóló 9/2009. KT rendelet módosításáról

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
2012.  január  01.  napjától  a  jogszabályi  változások  okán  a  térítési  díjakat  a  gesztor  település 
határozza meg kötelező módon. Az előterjesztés tartalmazza a rendelet módosítását.
Ulveczki Lajosné képviselő
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
rendeletet:

Báránd Közég Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2012. (IV.26.) KT rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról

Báránd Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. 
§. (1) bekezdésében valamint a helyi  önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi  
CXXXV.  tv.  8.§.  (2)  bekezdésében  biztosított  jogkörében  eljárva  a  szociális  igazgatásról  és  szociális  
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban:Szt.) 92. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési 
díjakról a következőket rendeli el:

1. §



 (1) E rendelet hatálya Kaba város, Báránd, Biharnagybajom és Sáp község közigazgatási területén a 
Támasz  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó  Társulás  keretében  működő 
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ által nyújtott alapszolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed 
ki.

(2) A Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti  Szolgálat  Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról  
szóló társulási megállapodás 4. pontja alapján a közös feladat, hatáskör, a személyes gondoskodást 
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendeletalkotási  
jogkörrel  és  egyéb  felügyeleti  jogkörrel  Kaba  Városi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  – 
továbbiakban Fenntartó - (4183 Kaba, Szabadság tér 1.sz.) van megbízva.

2. §

(1) E rendelet 2012. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is kell 
alkalmazni.

          (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és szociális  
ellátásokról  szóló  törvényben  szabályozott  személyes  gondoskodást  nyújtó  ellátásokról,  azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2009. (VI.23.) KT rendelet. 

Báránd, 2012. április 26.

              Dr. Kovács Miklós Kiss Sándor
                       jegyző               polgármester

12. napirendi pont

Hulladékrendelet módosítása

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztést mindenki megkapta. Van-e bármilyen kiegészítés, javaslat ezzel kapcsolatosan?
Dr. Kovács Miklós jegyző
A korábbi  díjstop feloldásra  került,  így amennyiben május  01.  –ig nem kerül  ez bevezetésre  a 
településen az 5 %-os emelés, addig az önkormányzatnak kompenzációt kell fizetnie.
Erdős Zsolt képviselő
Ez gyakorlatilag akkor most kötelező?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Nem kötelező, lehetőség, azonban díjkompenzáció szükséges, amennyiben nem kerül bevezetésre.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
rendeletet:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testülete 



10/2012.  (IV26.) rendelete a

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 

5/2012 (II.28.) rendelet módosításáról

Báránd Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

és 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet  a települési hulladékkezelési 

közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól rendelkezéseire figyelemmel az 

alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 5/2012 (II.28.) KT rendelet 3. számú melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3. számú melléklet

Báránd  Község  területén  2012.  május  01. napjától  a  szilárd  hulladék  elszállításáért, 

ártalmatlanításáért és tárolásáért az alábbi díjakat kell a közszolgáltató részére fizetni:

1. 120 literes kuka ürítési díja magánszemélyek számára: 312 Ft/ ürítés

2. 240 literes kuka egyszeri ürítési díja: 624 Ft/ ürítés

3. 1100 literes gurulós konténer: 2.680 Ft/ ürítés

4. Zsákos hulladékszállítás:  szolgáltató emblémával  ellátott  és általa  forgalmazott  60 literes 

hulladékgyűjtő zsákszállítási szolgáltatással: 165 Ft/db

/A fenti díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák./

2. §

(1) Jelen rendelet  2012. május 01.  lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 



(2) Jelen rendelettel nem érintett részeiben az 5/2012. (II.28.) KT rendelet változatlan 
tartalommal hatályos.

Báránd, 2012.április 26.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

A jelen rendeletet kihirdettem:  

Dr. Kovács Miklós
jegyző

13. napirendi pont

Különfélék

A/ Csergei Tiborné kérelme

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztés  tartalmazza  a  kérelmet.  Kettő  lépést  tett  ez  ügyben,  hogy a  megyei  közgyűlés 
elnökének  már  említette  ezt  a  dolgot,  illetve  egy  gazdával  is  beszélt  már  a  telekkönyvi 
bejegyzésekről. Szívesen felvállalja ezt a dolgot. 
Erdős Zsolt képviselő
Véleménye szerint ez egy nagyon jó dolog, s támogatni való.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A kigyűjtést követően egy földmérővel is egyeztetni kellene, a területek kimérése is kérdéses.
Erdős Zsolt képviselő
Azon parcellák, amiknek nincs tulajdonosa, annak is kiosztás lenne a sorsa?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Csak az önkormányzati tulajdon esetében van lehetőség használatba adásra.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Jövedelem kiegészítés céljából lenne jó.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

101/2012 (IV.26.) KT határozat



Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete 
megbízza Ulveczki Lajosné alpolgármestert és Erdős Zsolt 
képviselőt  a  földterületek  kérdésének  tisztázásával  és 
kimérésével  kapcsolatos  kérdések  rendezésére,  a 
földkimérések megszervezésére.
Jelenleg nem állnak rendelkezésre a kérelemben foglaltak 
teljesítéshez szükséges információk és feltételek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Ulveczki Lajosné alpolgármester

Erdős Zsolt képviselő

B/ Vízmű hitelkeret bővítésének tárgyalás tartása nélküli döntéshozatala

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztést megkaptuk. 
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

102/2012 (IV.26.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Hajdú  –Bihari  Önkormányzatok  Vízmű  Zrt.  7/2012. 
(IV.26.)  Zrt.  határozati  javaslatának közgyűlés  tartása 
nélküli szavazás keretében való elfogadását támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

C/  Startmunka mintaprojekt közbeszerzés eredménytelenségének megállapítása, új eljárás 
megindítása

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Átadja a szót Dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A „Báránd Községi Önkormányzat Start mintaprojekthez tartozó eszközök beszerzése” elnevezésű 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság a beérkező ajánlatokat 
értékelte, s megállapította, hogy a beérkező ajánlatok érvénytelenek, így a közbeszerzési eljárás már 
a  tárgyalás  tartását  megelőzően  eredménytelenül  zárult.  Fentiekre  tekintettel  a  Bíráló  Bizottság 
javasolja az ajánlatkérőnek- az Önkormányzatnak- hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, s 
újra írja ki a közbeszerzési eljárást.

Ulveczki Lajosné alpolgármester



Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

103/2012 (IV.26.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben  foglaltakat  megtárgyalta  s  úgy 
határozott,  hogy  a  „Báránd  Községi  Önkormányzat  
Start  mintaprojekthez  tartozó  eszközök  beszerzése” 
elnevezésű  hirdetmény  nélküli  tárgyalásos 
közbeszerzési  eljárást  eredménytelennek nyilvánítja,  s 
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az új eljárás 
megindítására  a  projekt  mielőbbi  megvalósulása 
érdekében.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

D/ Kabai Óvoda Bárándi Tagóvodája kérelme

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Óvoda-bölcsőde üzemeltetését szeretnék szeptember 01. napjától, ami min. 5 fővel kellene, hogy 
meginduljon, ahhoz hogy  üzemeltetési költségek ne legyenek, normatívából kifusson.
Makra Gergő képviselő
Támogatja, amennyiben a normatíva engedi. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
Szülők munkába állásának feltételrendszerét még át kell tekintetni.
Erdős Zsolt képviselő
A tényleges igény, ami a fenntartási lehetőséget biztosítja?
Makra Gergő képviselő
Az újságban jó lenne meghirdetni.
Erdős Zsolt képviselő
Felhívási formában kellene megjelentetni.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

104/2012 (IV.26.) KT határozat
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
előterjesztésben  foglaltakat  megtárgyalta  s  úgy 
határozott, hogy amennyiben 2012. május 24. napjáig 5 
fő  bölcsődés  korú  gyermek  szülei 
szándéknyilatkozatukat  fejezik  ki,  hogy  2012. 
szeptember  01.  napjától  gyermeküket  a  bölcsődébe 
járatják,  akkor  a  képviselő-testület  ismételten 
napirendre tűzi a kérdést, s határoz az egységes óvoda-
bölcsőde csoport működtetéséről.
Határidő: 2012. május 31.
Felelős: Kiss Sándor polgármester



E/ Újsághirdetés kérdése

Erdős Zsolt képviselő
A Bárándi  Élet  című  lapban  való  hirdetések  árát  kellene  meghatározni,  amelyek  esetlegesen  a 
későbbiekben akár bevételi forrásként is szerepelhetnek.
Utána járt, 100 karakter esetén 500 Ft, negyed oldalas 5000 Ft, féloldalas 10.000 Ft, egész oldalas 
esetében 20.000 Ft.
Esetleg kedvezményként jelenhet meg, mondjuk az őstermelői igazolvány bemutatása.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Igény biztos lenne rá, s a kedvezménnyel is egyetért.
Erdős Zsolt képviselő
Negyedoldalas esetében javasolja a 3000 Ft, féloldalas esetében 5500 Ft.
Dr. Kovács Miklós jegyző 
Helyi szinten nem biztos, hogy ezek az árak tarthatóak.
Makra Sándorné képviselő
A reklámot meg kell fizetni, nem gondolja, hogy elrugaszkodott lenne.
Erdős Zsolt képviselő
Az lenne az igazi, ha a hirdetésekből fenntartható lenne az újság. A lapszámot tartaniuk szükséges.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként  a  Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  meghozta  a  következő 
határozatot:

105/2012 (IV.26.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete  a 
Bárándi Élet lapszámaiban való hirdetési árakat az alábbiak 
szerint határozza meg:
• száz karakter esetén bruttó 500 Ft
• negyedoldalas hirdetés esetén bruttó 3000 Ft
• féloldalas hirdetés esetén bruttó 5000 Ft
• teljes oldalas hirdetés esetén bruttó 10000 Ft.
A hirdetési díjak befizetésére készpénzben, számla ellenében 
a Balassa Iván Művelődési Ház igazgatójánál kerül sor.

Határidő: 2012. május 01. napjától
Felelős: Nyékiné Katona Hedvig igazgató

F/ Beszámoló ÁFÉSZ tárgyalásról

Dr. Kovács Miklós jegyző
2012. április 25. napján a Püspökladányi Városi Bíróság tárgyalásán az alábbi egyezség született a 
Berettyó ÁFÉSZ elnöke valamint az Önkormányzat között:
a Bíróság 
-kötelezte az ÁFÉSZ-t, hogy 2011. május 01. napjáig az ingóságaitól kiürített állapotban bocsássa a 
felperes  birtokába  a  Báránd,  Vörösmarty  út  6-2.  sz.  alatt  található  ingatlanból  az  alperes  által 
birtokolt 397 nm nagyságú területet és az ingatlanrészen lévő épületet,
- kötelezte az alperest, hogy 60 napon belül fizessen meg a felperesnek 2009. január 01. napjától 
2012. január 31. napjáig 1.808.230,-Ft elmaradt bérleti díjat és abból a kifizetés napjáig járó Ptk. 
301/A. § szerinti késedelmi kamatát,



- kötelezte az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 2012. február 1. napjától a bérleti szerződés 
tárgyát képező ingatlanrész felperes részére történő birtokbaadásáig havi 50.590,-Ft használati díjat.
Az önkormányzat annyi engedményt tett az ÁFÉSZ részére, hogy a birtokba adást nem kiürített 
állapotban, hanem az ingóságokkal együtt adta át, amiért az önkormányzat felelősséget nem vállalt.

Ulveczki     Lajosné     alpolgármester  
A tájékoztatást megköszönte.
Tekintettel arra, hogy ezt követően hozzászólás, vélemény nem érkezett, az ülést berekesztette.

K.m.f.

Ulveczki Lajosné Dr. Kovács Miklós
alpolgármester j e g y z ő

Makra Gergő 
jgyk. hitelesítő

A jegyzőkönyv elkészült:
………………………….dátum
………………………….aláírás

A jegyzőkönyv véglegesítése
………………………….dátum
………………………….aláírás

TERKA programba elküldve
………………………….dátum
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