
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012. február 28-án 1500 órakor megtartott ülésének 

J e g y z ő k ö n y v e

55/2012 (II.28.)KT. Határozat: A jelen ülés napirendjéről

56/2012 (II.28.)KT. Határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő választásáról

4/2012 (II.28.)KT. Rendelet: Báránd Község Önkormányzatának 
vagyonrendeletéről

57/2012 (II.28.)KT. Határozat: Báránd Község Önkormányzatának 
Vagyongazdálkodási tervéről

5/2012 (II.28.)KT.Rendelet: Báránd Község Önkormányzatának 
hulladékgazdálkodási rendeletéről

58/2012 (II.28.)KT. Határozat: Erdei Attila ingatlan adásvételének 
ügyéről

59/2012 (II.28.)KT. Határozat: A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Alaptó 
okiratának felülvizsgálatáról

60/2012 (II.28.)KT. Határozat: Polgármesteri Hivatal és Balassa Iván 
Művelődési Ház alapító okiratának 
módosításáról

6/2012 (II.28.) KT rendelet: Báránd Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosításáról

61/2012 (II.28.)KT. Határozat: Mozgáskorlátozottak kérelméről

62/2012 (II.28.)KT. Határozat: Közterület használati engedélyekkel 
kapcsolatos döntésről

63/2012 (II.28.) KT Határozat: Eszteró -nád értékesítésről

64/2012 (II.28.) KT Határozat: Vízmű üzemeltetési szerződés 
elfogadásáról



J e g y z ő k ö n y v

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012.02.28-i üléséről készült

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

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

Jelen van továbbá:
Dr. Kovács Miklós (jegyző)
Pálfi Rita (jgykv.vezető)

Vendég: -

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Köszönti  a  megjelenteket  és  megállapítja,  hogy  a  Képviselő-testület  határozatképes.  A 
Testület  4  igen  szavazattal,  nem és  tartózkodás  nélkül  az  alábbiak  szerint  határozta  meg 
ülésének napirendjét:

55/2012.(II.28.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

N a p i r e n d:
1. Báránd Község Önkormányzatának vagyonrendelete

Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző
2. Báránd  Község  Önkormányzatának  vagyongazdálkodási 

terve
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

3. Báránd  Község  Önkormányzatának  hulladékgazdálkodási 
rendelete
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós jegyző

4. Erdei Attila ingatlan adásvételének ügye
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

5. A  Hajdú  –Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati 
Társulás Alapító okiratának felülvizsgálata
Előterjesztő: Kiss Sándor polgármester

6. Különfélék
7. Szociális kérelmek (zárt ülés)

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
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:

56/2012. (II.28.) KT. Határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  -  testülete  Erdős 
Zsolt képviselő urat választja meg jegyzőkönyv hitelesítőnek.
A Testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

Erdős Zsolt képviselő

1. napirendi pont  

Báránd Község Önkormányzatának vagyonrendelete

Ulveczki Lajosné alpolgármester:
Első  napirendi  pontunkkal  kapcsolatosan  az  előterjesztés  tartalmazza  a  vagyonrendelettel 
kapcsolatos  megállapításokat.  Felkéri  Dr.  Kovács  Miklós jegyzőt,  hogy az előterjesztéssel 
kapcsolatos esetleges kiegészítéseit fogalmazza meg.

Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja a testületet, hogy a jogszabályi változások okán szükséges a módosítás, illetve a 
nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  vagyontárgyak  meghatározása  a 
jogszabály  szerint  a  hatályba  lépést  követő  60  napon  belül  kötelező,  továbbá  ezen 
vagyontárgyak  vonatkozásában  javaslatként  szerepelnek  az  ingatlanok  a  rendelet-tervezet 
mellékletében.  Ezt  javaslom továbbá kiegészíteni  a TÁMASZ épületével,  illetve  az egyéb 
ingatlanok  vonatkozásában  az  egyéb  ingatlanok  helyrajzi  számokkal  való  meghatározása. 
Kiemelt  jelentőségű  nemzeti  vagyon  vonatkozásában  javaslom  az  ingatlanok 
meghatározásának átgondolását.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
További kiegészítések, illetve javaslatok tételét várja.
Javasolja, hogy a tűzoltóság épülete szintén bekerülhetne az egyéb kategóriába. Megállapítja, 
hogy  az  óvoda  mindkét  épületét  tartalmazza  a  rendelet.  Az  Általános  Iskola  teljes 
ingatlanrészét tartalmazza a rendelet melléklete?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Mindent magába foglal. A Bárándért Egyesület székhelye, valamint a rekortán pálya külön 
helyrajzi számon található, így azt is javasolja külön feltüntetni.
Makra Sándorné képviselő
A Művelődési Ház és a Piaccsarnok épülete külön van feltüntetve?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Igen, külön van feltüntetve.
Baranyai Árpád képviselő
A szolgálati lakások, a Vörösmarty utcai ingatlan? Vörösmarty utca 15.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Javasolja a szolgálati lakások egységes elnevezés alatti megjelölését.
Makra Sándorné képviselő
Javasolja a Tésztaüzemet is feltüntetni. 
Dr. Kovács Miklós jegyző



Amennyiben korlátozottan  forgalomképes  ingatlanokká nyilváníttatnak ezek az ingatlanok, 
akkor  csak  a  jogszabályban  meghatározott  módon  idegeníthetőek  és  terhelhetőek  meg.  A 
törzsvagyon keretében három elemből épülhet fel a törzsvagyon.
Erdős Zsolt képviselő
Tudomása  szerint  az  üzleti  vagyon  a  negyedik  kategória,  mely  minden  korlátozás  nélkül 
elidegeníthető.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A  törzsvagyonon  felül  különíthető  el  az  üzleti  vagyon.  Javasolja,  hogy  az  ingatlanok 
elsősorban korlátozottan forgalomképes kategóriába kerüljenek.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Élvezhet-e előnyt az a személy, aki a rendeltetésének megfelelő célra, korábbi rendeletetésére 
kívánja hasznosítani az ingatlant?
Dr. Kovács Miklós jegyző 
Nem lehet.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A Vasút utcán van további földterületünk, illetve a zárt kertek belekerülhetnek-e?
Makra Sándorné képviselő
Az magánterület, nem önkormányzati.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A zárt kertek bekerülnek az egyéb kategóriába.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A  zárt  kertekkel  kapcsolatosan  további  észrevételként  veti  fel  a  földterületek  további 
hasznosítását.  Az  önellátás  segítése,  mindennapi  megélhetéshez  való  hozzásegítés, 
funkciójukat elvesztették, lehetne a későbbiekben hasznosítani. 
Javasolja az összes ingatlan nyilvántartását aktualizálni,meghatározni a konkrét ingatlanokat.
Erdős Zsolt képviselő
Jobbik  programjának  része,  hogy  a  föld  maradjon  a  nemzeti  vagyon  része,  azaz 
forgalomképtelen kategória.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Jelenleg már jelzálogjog van rá bejegyezve. Amennyiben forgalomképtelenné válik, ki kell 
venni a fedezeti körből és ezt vagy vissza kell törleszteni, vagy más fedezettel ki kell váltani. 
Ebben az esetben új ingatlant kell felajánlatni.
Kizárólagos  önkormányzati  tulajdont  a  jogszabály  taxatíve  meghatározza.  Az  Iskola  a 
jelenlegi  rendelet  szerint  nem  forgalomképtelen,  hanem  korlátozottan  forgalomképes. 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok közé helyezhető.
Ulveczi Lajosné alpolgármester
Az  Iskola  azon  részét,  ahol  jelenleg  is  „szálloda”  rész  an,  hasznosítható  lenne  ifjúsági 
szálláshelyként, melyre akár pályázhatnánk is. Kiemelhető-e az ingatlanrészből ezen terület?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Az Általános Iskola egy helyrajzi számon található, a megosztás az ami esetleg szóba kerülhet 
ebben az esetben.
Makra Sándorné képviselő
A felújított Plébánia épülete kinek a tulajdona?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az egyház tulajdona, az önkormányzat bérli jelenleg.

Dr. Kovács Miklós jegyző

A nyílt  vitát  követően,  összefoglalva  javasolja  a  vagyonrendelet  3.  számú  mellékletét  az 
alábbiak szerint meghatározni:
2. számú melléklet kiegészül az alábbiakkal:
- Általános Iskola (hrsz: 3/2)
- Óvoda (hrsz: 644)



3. számú melléklet:
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:
1.) Középületek:- Művelődési Ház (hrsz: 646)- MOZI (hrsz: 1090)- Könyvtár épület
2.) Intézmények:- Óvoda (hrsz: 1092)- Orvosi rendelők (hrsz: 29)- Egészségház (hrsz: 1208)- 
TÁMASZ (hrsz. 635)
3)  Egyéb  ingatlan-  Pedagógusföld  (hrsz:0201/6-12)-  Piaccsarnok  (hrsz:  1222/2/A/2)-  
Tűzoltóság (hrsz: 1)- Rekortánpálya (hrsz: 2/2)- Tésztaüzem (hrsz:183/7)- Szolgálati lakások 
(hrsz:1199, 1113,635)- zárt kertek
Ulveczki Lajosné alpolgármester
További kiegészítés  és kérdés nem érkezett.  Szavazásra bocsátja az alábbi  módosításokkal 
kiegészített rendelet.

A szavazás eredményeként a Testület 4 igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet:

BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E

4/2012. (II.28.) számú rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  1990.  évi  LXV.  törvény  16.  §  (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvényének 38. cikkelyét, valamint 
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (későbbiekben: Nv. tv) rendelkezéseit 
figyelembe véve az önkormányzat tulajdonjogáról és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól a következő rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya

1. §.

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. 

(2) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyonra 
terjed ki. 

Az önkormányzat vagyona

2. §.

(1) Az  önkormányzat  vagyona  a  tulajdonában  lévő  ingatlanokból,  közművekből, 
ingóságokból,  valamint  pénzvagyonból,  értékpapírokból,  üzletrészekből  és  az 
önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll.

(2) Az önkormányzat vagyona törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll.

3. §.

(1) Az önkormányzat  törzsvagyonának a nemzeti  vagyon azon része tekinthető,  amely 
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását 
szolgálja, s amely 

a) a nemzeti vagyonról szóló NV. tv. 5. § (3) bekezdése értelmében kizárólagos 
tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartozik (1. számú melléklet)



b) nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  nemzeti  vagyon 
(forgalomképtelen törzsvagyon, 2. számú melléklet)

c) korlátozottan forgalomképes vagyonelemek. (3. számú melléklet).

(2)  A nemzeti  vagyont,  annak értékét  és  változásait  az  Önkormányzat  nyilvántartja.  A 
nyilvántartás tartalmazza a vagyon elsődleges rendeltetése szerinti közfeladat megjelölését. 
A nyilvántartás adatai- a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat 
kivételével – nyilvánosak. (Nv. tv. 10. §)

4. §.

(1) Az önkormányzat  vagyona  felett  a  tulajdonost  megillető  jogok gyakorlása  során  a 
rendelet rendelkezései szerint kell eljárni. 

(2) Az  önkormányzat,  az  önkormányzat  intézményei  a  rájuk  bízott  vagyont  kötelesek 
megőrizni,  a  rendes  gazdálkodás  szabályai  szerint  kezelni  és  gyarapítani,  azzal 
rendeltetésszerűen  gazdálkodni  a  Nv.  tv  7.  §  (2)  bekezdésében  foglalt  alapelveket 
szem előtt tartva.

(3) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti vagyon nem idegeníthető el, 
vagyonkezelői  jog,  jogszabályon alapuló használati  jog vagy szolgalom kivételével 
nem terhelhető meg, azon osztott tulajdon nem létesíthető.(Nv.tv 6. §)

(4) A  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelkedő  jelentőségű  vagyon  vonatkozásában 
elidegenítési  és  terhelési  tilalom,  valamint  osztott  tulajdon létesítésének  tilalma  áll 
fenn.

Az önkormányzat vagyonának használata és hasznosítása

5. §.
(1) Az önkormányzat vagyona feletti használati jogot azok az intézmények gyakorolják, 

amelyek a rendelet hatályba lépésekor a vagyon felett a használati joggal rendelkeztek, 
illetőleg ezt követően a rendelet szerint a használati jogot megszerezték.

(2) A  nemzeti  vagyon  ingyenesen  kizárólag  közfeladat  ellátása  céljából  adható 
használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben. Közfeladatnak minősül az 
Nv. tv. 3. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladat.

(3) Az  intézmények  által  szerzett  vagyon  az  önkormányzat  tulajdonába  és  a  szerző 
intézmény használatába kerül.

(4) Az önkormányzat által szerzett vagyonnak az önkormányzat intézményei használatába 
adásáról a vagyon szerzője dönt. 

(5) Az önkormányzat  intézményei  a  használat  jogánál  fogva jogosultak és kötelesek a 
vagyoni  eszközök  rendeltetésszerű  használatára,  működtetésére,  fenntartására,  a 
vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére. 

(6) A  használók  kötelesek  a  rájuk  bízott  vagyont  a  számviteli  előírások  szerint 
nyilvántartani. 



6. §.

(1) Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja az önkormányzat kötelező és önként 
vállalt feladatainak hatékony és eredményes ellátása. 

(2) A  rendelet  alkalmazásában  a  hasznosítás  különösen  az  egyes  vagyontárgyak 
használata,  bérbe-,  használatba-,  vagy  haszonbérbeadása,  illetve  a  feladatok 
ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése. 

(3) A hasznosítás az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. 

7. §.

(1) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyont, valamint a forgalomképtelen 
vagyontárgyakat nem lehet elidegeníteni, megterhelni, apportálni, biztosítékul adni.

(2) Az  (1)  bekezdés  hatálya  alá  nem  tartozó  ingatlan  vagyon  elidegenítésének, 
apportálásának,  biztosítékául  adásának  engedélyezése  és  egyéb  módon  való 
megterhelése a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 

(3) Az önkormányzat  ingó vagyontárgyainak  a  rendeltetésszerű  használatot  meghaladó 
indokolt  hasznosítása,  elidegenítése,  selejtezése  az  alapfeladat  sérelme  nélkül  a 
használó hatáskörébe tartozik 100.000 Ft egyedi könyv szerinti értékhatárig. E fölötti 
érték esetén a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(4) Selejtezésre kerül a feleslegessé vált vagyontárgy, ha 

a./ a költségvetési szerv zavartalan működéséhez szükséges mennyiséget meghaladja, 
b./ korszerű eszközökkel való ellátás folytán nélkülözhetővé vált, 
c./ rongálás, természetes elhasználódás miatt használhatatlanná vált, 
d./ feladat megszűnése miatt további használata szükségtelen.  

(5)  Feleslegessé vált vagyontárgyakat a polgármesteri hivatalnak be kell jelenteni.

(6) Ezzel egyidejűleg a feleslegessé vált vagyontárgyakat el kell különíteni.

(7) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítására az (4) bekezdés a., b., d. pontjaiban 
és a magasabb szintű jogszabályokban foglalt esetekben bérbeadás, vagy értékesítés a 
(4) bekezdés c. pontjában foglalt esetekben a megsemmisítés. 

(8) A feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását a (4) bekezdés a – c pontjaiban foglalt 
esetekben a polgármesteri hivatal, a (4) d. pontjában foglalt esetekben a költségvetési 

intézmény végzi.
(9) A hasznosításból származó bevétel az önkormányzat költségvetését illeti meg. 

8. §.

(1) Az önkormányzat nem alapíthat és nem vehet részt olyan gazdasági táraságban,amely 
vagy amelynek a tagja nem átlátható, továbbá amelyben az önkormányzat felelőssége 
meghaladja a vagyoni hozzájárulás mértékét. 



(2) Átlátható az Nv. tv 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott szervezet.

9. §.

(1) Az önkormányzat  tulajdonában lévő lakások, szolgálati  lakások, nem lakás céljára 
szolgáló  helyiségek  bérlőit  a  lakások  és  helyiségek  bérletére,  valamint  az 
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. 
§-a alapján a polgármester jelöli ki, kikérve a képviselő testület véleményét.

(2) Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  egyéb  bérlemények  (nem  lakás  
céljára szolgáló helyiségek) bérleti díját a képviselő-testület állapítja meg.

10. §

Az önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházása

(1) Az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében a 100.000 forintot, 
azaz  százezer  forintot  meghaladó  ingó  vagyont,  valamint  minden  ingatlan  vagyon 
tulajdonjogát  átruházni  csak  versenyeztetés  útján,  az  összességében  legelőnyösebb 
ajánlatot  tevő  részére,  a  (4)  bekezdésben  meghatározott  értékbecslést,  valamint  az 
értékarányosságot is figyelembe véve lehet.

(2) Önkormányzati tulajdonban álló nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes 
személy vagy átlátható szervezet részére lehet.

(3) Ingyenes  tulajdonszerzésre  az  Nv.  tv.  13.  §  (3)-(7)  bekezdéseiben  foglaltakat 
figyelembe véve van lehetőség.

(4) Az elidegenítés előkészítése során 

a.) az ingatlan vagyont – kivéve a zártkertet- minden esetben 
b.)  az  ingó  vagyont  100  ezer  Ft  könyv  szerinti  értéket  meghaladó  esetben  fel  kell 
értékelni. 

(5) Az elidegenítésre kijelölt vagyont a helyben szokásos módon – hirdetőtábla, weboldal 
– meg kell hirdetni. 

(6) Ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási 
jog illeti meg, az Nv. tv 14. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel. 

(7) A vagyon használóját – azonos feltételek mellett – elővásárlási jog illeti meg. 

(8) A  vevő  végleges  kijelöléséről  a  pályáztatást  követően  a  Képviselő-  testület  dönt, 
amely a pályázati felhívást eredménytelennek nyilváníthatja.

(9) Eredménytelenség esetei:

a. határidőn túl került benyújtásra a pályázati anyag,



b. az értékbecslésben foglaltakhoz képest értékaránytalan pályázatok érkeztek,

c. a pályázati kiírásban foglaltaknak formai vagy tartalmi szempontból nem felel 
meg a pályázat,

d. egyéb okból érvénytelen a pályázat.

11. §

(1) Ez a rendelet a 2012. február 28. napján 16:00 lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a BÁRÁND KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATI képviselő-testülete 2/1994. (II. 17.) számú rendelete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós 
polgármester jegyző

1. számú melléklet 

Törzsvagyon részét képező önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon
1.) Közutak, terek, parkok és műtárgyaik: hrsz:
- Úttörő utca (1265)
- Hunyadi út (1225; 1227/1; 1227/2; 1249; 1258; 1274)
- Szabadság út (714/1; 1223;  1228; 1229; 1235; 1251; 1279) 
- Rákóczi út (1224; 1236/2) 
- Raffay út (1226) 
- Kinizsi út (1230/1; 1230/2)
- Sziget utca (1231)
- Pacsirta utca (1232)
- Szélmalom utca (1233)
- Vörösmarty M. út (1234/2; 1238/2; 1267/2; 1248/2; 1248/3)
- Kölcsey Ferenc út (1236/1; 1247/1; 1255; 1262)
- Árpád utca (1236/3; 1238/1)
- Honvéd utca (1236/4)
- Táncsics Mihály út (1237)
- Mátyás utca (1239; 1245) 
- Dózsa György út (1240)
- Bocskai utca (1241)
- Bethlen utca (1242)
- Akácfa utca (1243)
- Báthori utca (1244)
- Arany János út (1246; 1252; 1253/1; 1253/2)
- Béke utca (1247/2)



- Bajcsy-Zsilinszky út (1250; 1259; 1276)
- Nagy Lajos út (1254; 1260/1; 1260/2; 1280)
- Petőfi Sándor út (1256/1; 1256/2)
- Széchenyi út (1261/1; 1261/2; 1272)
- Ady Endre utca (1263)
- Vasút utca (1248/4; 1268; 1273; 1277; 1284)
- József Attila utca (1269; 1270)
- Nagy Sándor utca (1271; 1275; 1278; 1283)
- Sport utca (1282)
- Róna utca (1285)
- Utca (1287/8)
- Út (05/1)
- Kossuth tér (1222/4; 1222/10)
- Kossuth úti járda (1222/5)
- Vásártér (1087)
- Vásártér (1089)
2) Vízelvezető árkok és csatornák: 
- árkok (1287/2; 1823; 1827; 1828; 1982; 1983; 2234;  

2390) 
- csatornák (022; 0133; 0143; 0148)
3.) Külterületi utak (földutak, zártkerti utak) 
4.) Külterületi árok, csatorna, töltés. 

2. számú melléklet 

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon
1. Községháza Báránd, Kossuth tér 1. 

Helyrajzi száma (későbbiekben: hrsz.1.).
2. Köztemető (hrsz: 07.)

3. Szeméttelep (hrsz: 021/3; 021/4; 021/5; 021/6 )

4. Köztéri műalkotások (szobrok, emlékművek)

5. - Általános Iskola (hrsz: 3/2)
6. - Óvoda (hrsz: 644)

3. számú melléklet:

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok:
1.) Középületek: 
- Művelődési Ház (hrsz: 646)
- MOZI (hrsz: 1090)
- Könyvtár épület

2.) Intézmények: 
- Óvoda (hrsz: 1092)
- Orvosi rendelők (hrsz: 29)
- Egészségház (hrsz: 1208)
- TÁMASZ (hrsz. 635)
3) Egyéb ingatlan
- Pedagógusföld (hrsz:0201/6-12)
- Piaccsarnok (hrsz: 1222/2/A/2)



- Tűzoltóság (hrsz: 1)
- Rekortánpálya (hrsz: 2/2)
- Tésztaüzem (hrsz:183/7)
- Szolgálati lakások (hrsz:1199, 1113,635)
- zárt kertek



2. napirendi pont

Báránd Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási terve

Ulveczki Lajosné alpolgármester
A következő napirendi pont szorosan kapcsolódik az első napirendhez, a vagyongazdálkodási 
terv elfogadása.
Átadja a szót Dr. Kovács Miklós jegyző úrnak.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Szintén a nemzeti vagyonról szóló törvény határozza meg ezen tervkészítési kötelezettséget az 
Önkormányzat  számára.  Rövid-,  közép-  és  hosszútávú  tervet  szükséges  meghatározni.  A 
mellékletekben szereplő vagyongazdálkodási feladatok javaslatként lettek meghatározva. Az 
ezévben meghatározott vagyonértékesítések a költségvetésben külön betervezésre kerültek.
A  jelenlegi  költségvetésben  szereplő  tűzvédelmi  feladatokra  2012.  évben  nem  kerültek 
meghatározásra külön előirányzatok.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az Általános Iskola vonatkozásában a felújításra mindenképpen szükséges lenne elkülöníteni 
valamennyi összeget. A legszükségesebb karbantartási feladatokat el kell végezni.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A  legszükségesebb  feladatokat  el  kell  majd  végezni,  ennek  tervezése  előre  nem  igazán 
meghatározható.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

57/2012 (II.28.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő  –testülete  a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § 
(1)  bekezdése  értelmében  a  mellékletben  foglalt 
vagyongazdálkodási  tervet  fogadja  el  Báránd  Község 
Önkormányzata vonatkozásában.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. március 01.
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző



1. számú melléklet az 57/2012. (II.28) KT rendelethez

Báránd Községi Önkormányzat  

VAGYONGAZÁLKODÁSI TERVE 

RÖVIDTÁVÚ adott költségvetési évben 

KÖZÉPTÁVÚ 2012 – 2014. év között   

HOSSZÚTÁVÚ 2014. évtől 



Vagyongazdálkodási Terv 

A Képviselő-testület az Alaptörvényben, valamint nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény  9.  §  (1)  bekezdésében  foglaltak  végrehajtása  érdekében  az  alábbi  tartalmú 
vagyongazdálkodási tervet fogadja el Báránd Községi Önkormányzata tekintetében.

1.§ A vagyongazdálkodási terv  hatálya kiterjed a helyi önkormányzat tulajdonában lévő 
valamennyi  dologra,  amely  a  nemzeti  vagyonról  szóló  2011.  évi  CXCVI.  törvény 
(továbbiakban:  Törvény) szerinti  nemzeti  vagyonként  (Törvény 1.  § (2)  bekezdése)  
meghatározottakba beletartozik, továbbá azon az intézményeire  (társulásban lévőkre  
is),  a  természetes  személyekre,  jogi  személyiséggel  rendelkező  -,  valamint  a  jogi 
személyiséggel  nem  rendelkező  gazdasági  szervezetekre,  akik  /  amelyek  az 
önkormányzat tulajdonát képező és a nemzeti vagyonba tartozó dolgot használják. 

2. § Az 1. § -ban említett személyek, szervek kötelesek az önkormányzat vonatkozásában a 
Törvényben foglaltakat betartani. 

3. § A  Törvény  7.§  (2)  bekezdés  alapján:  „A  nemzeti  vagyongazdálkodás  feladata a 
nemzeti  vagyon  rendeltetésének  megfelelő,  az  állam,  az  önkormányzat  mindenkori  
teherbíró  képességéhez  igazodó,  elsődlegesen  a  közfeladatok  ellátásához  és  a  
mindenkori  társadalmi  szükségletek  kielégítéséhez  szükséges,  egységes  elveken  
alapuló, átlátható,  hatékony és költségtakarékos működtetése,  értékének megőrzése,  
állagának  védelme,  értéknövelő  használata,  hasznosítása,  gyarapítása,  továbbá  az  
állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló  
vagyontárgyak elidegenítése.”.  

4. § A  jelen  vagyongazdálkodási  tervben  nem  szerepeltetett  kötelezettségek  mellett 
figyelembe kell venni a Képviselő-Testület vagyonnal kapcsolatos döntését (rendelet,  
határozat), a gazdasági programját, a közbeszerzési tervét. 

5. § Az  önkormányzat  a  vagyongazdálkodási,  vagyonkezelési,  vagyon-nyilvántartási 
feladatait  a  polgármesteren,  a  jegyzőn,  valamint  a  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalán keresztül biztosítja. 

6. § A  rövidtávú (1  évnél  rövidebb) vagyongazdálkodási  feladatok  a  költségvetési 
koncepció  részét  képezik,  a  középtávú (1  –  3  év  közötti) vagyongazdálkodási 
feladatok  az  1.  mellékletben,  a  hosszú  távú (3  év  feletti)  vagyongazdálkodási 
feladatok a 2. mellékletben találhatók.  A 7. § -ban a  költségvetési  időszak a rövid, 
közép és hosszú távú időt jelenti. 

7. § A  vagyongazdálkodás  során  az  alábbi  szempontokat  kell  (a  jelen  terv  6.§-ban 
foglaltaknak  megfelelően) betartani,  illetve  a  tervekben  megtervezni  (ahol  nem 
értelmezhető a felsorolás, ott nem kötelező betartani): 

a) az  adott  költségvetési  időszakban  ellátandó  feladatokhoz  szükséges  dolgokkal 
(dolog: ami a nemzeti  vagyonba beletartozik  az önkormányzat vonatkozásában)  
kapcsolatos karbantartási, felújítási, tűz- és biztonságvédelmi tennivalókat és ezek 
várható kiadásait, 

b) az adott költségvetési időszakban várható nélkülözhető vagyontárgyak szerződéses 
formában történő

1. átadását, 
2. hasznosításba adását, vagy 



3. koncesszióba adásra, 
4. egyéb,

c) az értékesítésre szánt vagyontárgyak
1. meghatározását, 
2. engedélyeztetésének előkészítését, és 
3. az értékesítés alapján várható bevételek meghatározását, 
4. a bevételek felhasználásának lehetőségét, 

d) az adott költségvetési időszakban
1. a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos teendőket, 
2. a beruházások, felújítások várható kiadásait, 
3. az 1. és 2. pontban foglaltak forrását. 

8. § Az önkormányzat  nemzeti  vagyonát  a  vagyonkataszter,  valamint  az  önkormányzat 
vagyonrendelete  tartalmazza,  melyet  Báránd  Községi  Önkormányzat  Polgármesteri 
Hivatala vezet. 

9. § Amennyiben a mellékletekben foglalt adatok változnak, úgy azt a polgármester vagy a 
jegyző  saját  hatáskörben  módosíthatja  a  hatékonyságot  figyelembe  véve.  A 
változásokról  a  Képviselő-testületet  tájékoztatni  kell.  Szükség  esetén  a  Képviselő-
Testület új tervet fogad el a mellékletek drasztikus változása esetén. 

10. § Jelen szabályzat 2012. február 28. napján lép hatályba. 

Kiss Sándor
polgármester

Dr. Kovács Miklós
jegyző



1.  melléklet a vagyongazdálkodási tervhez 

KÖZÉPTÁVÚ vagyongazdálkodási feladatok 
2012 – 2014. év között 

1. Az adott költségvetési időszakban ellátandó feladatokhoz szükséges dolgokkal kapcsolatos 
karbantartási, felújítási, tűz- és biztonságvédelmi tennivalók és ezek várható kiadásai: 

 S.s
z.

Hrsz
.

Megnevezé
s

Tennivaló
k

Kiadáso
k 

összesen 
(Ft) 

Pályáza
t 

(van /  
nincs)

Ha van 
pályázat, 

akkor annak 
megnevezés

e

Pályáza
t önerő 
(Ft) 

Pályázat 
támogatá

s (Ft) 

Pályázat 
mindösszese

n (Ft) 

Megjegyzé
s

2.  az  adott  költségvetési  időszakban  várhatóan  nélkülözhető  vagyontárgyak  szerződéses 
formában történő átadása, hasznosításba adása, vagy koncesszióba adása, bérlet, egyéb

S.sz. Hrsz. Megnevezés
Szervezet, vagy személy 

megnevezése, akinek/amelynek az 
ingatlan átadása megtörténhet 

Átadás formája 
(átadás  adás-vétel útján,

hasznosításba adás, 
koncesszióba adás, 
egyéb, éspedig …) 

1. 646 Művelődési Ház DEKOM adás-vétel
2. 29 Rendelő DEKOM adás-vétel
3. 26 Régi iskola DEKOM bérlet

3. az értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározása, engedélyeztetésének előkészítése, és az 
értékesítés alapján várható bevételek meghatározása, a bevételek felhasználásának lehetősége

S.sz. Hrsz. Megnevezés
Engedélyeztetés 
előkészítésének 

felelőse

Várható bevétel az 
értékesítésből 

Bevételek 
felhasználásának 

megnevezése 
1. 646 Művelődési 

Ház
polgármester, 
jegyző

20 Mft Hiánytörlesztés

2. 29 Rendelő polgármester, 
jegyző

10 Mft Hiánytörlesztés

3. 26 Régi Iskola polgármester, 
jegyző

1,5 Mft Hiánytörlesztés

4. az adott költségvetési időszakban a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos teendők a 
beruházások, felújítások várható kiadásai, azok forrása 

S.sz
.

Hrs
z.

Megnevez
és

Beruházás/felújí
tás

Teendő
d

Várhat
ó 

kiadáso
k

Pályázat 
esetén 
annak 

megnevezé
se

Pályáz
at 

önereje

Pályázat 
támogatá

sa

Pályázat 
mindösszes

en

Megjegyz
és

- - - - - - - - - - -



2.  melléklet a vagyongazdálkodási tervhez 

HOSSZÚ TÁVÚ vagyongazdálkodási feladatok 
2014 – től  

1. Az adott költségvetési időszaktól ellátandó feladatokhoz szükséges dolgokkal kapcsolatos 
karbantartási, felújítási, tűz- és biztonságvédelmi tennivalók és ezek várható kiadásai: 

 S.s
z.

Hrsz
.

Megnevezé
s

Tennivaló
k

Kiadáso
k 

összesen 
(Ft) 

Pályáza
t 

(van /  
nincs)

Ha van 
pályázat, 

akkor annak 
megnevezés

e

Pályáza
t önerő 
(Ft) 

Pályázat 
támogatá

s (Ft) 

Pályázat 
mindösszese

n (Ft) 

Megjegyzé
s

- - - - - - - - - - -

2.  az  adott  költségvetési  időszaktól  várható  nélkülözhető  vagyontárgyak  szerződéses 
formában történő átadása, hasznosításba adása, vagy koncesszióba adása, egyéb, éspedig…

S.sz. Hrsz. Megnevezés
Szervezet, vagy személy 

megnevezése, akinek/amelynek az 
ingatlan átadása megtörténhet 

Átadás formája 
(átadás  adás-vétel útján,

hasznosításba adás, 
koncesszióba adás, 
egyéb, éspedig …) 

- - - - -

3. az értékesítésre szánt vagyontárgyak meghatározása, engedélyeztetésének előkészítése, és az 
értékesítés alapján várható bevételek meghatározása, a bevételek felhasználásának lehetősége

S.sz. Hrsz. Megnevezés
Engedélyeztetés 
előkészítésének 

felelőse

Várható bevétel az 
értékesítésből 

Bevételek 
felhasználásának 

megnevezése 
- - - - - -

4. az adott költségvetési  időszaktól  a beruházásokkal,  felújításokkal kapcsolatos teendők a 
beruházások, felújítások várható kiadásai, azok forrása 

S.sz
.

Hrs
z.

Megnevez
és

Beruházás/felújí
tás

Teendő
d

Várhat
ó 

kiadáso
k

Pályázat 
esetén 
annak 

megnevezé
se

Pályáz
at 

önereje

Pályázat 
támogatá

sa

Pályázat 
mindösszes

en

Megjegyz
és

- - - - - - - - - - -

3. napirendi pont:

Báránd Község Önkormányzatának hulladékgazdálkodási rendelete

Ulveczki Lajos alpolgármester
A hulladékgazdálkodási rendelettel kapcsolatosan az előterjesztést a képviselők megkapták. Átadja 
a szót Dr. Kovács Miklós jegyzőnek.
Dr. Kovács Miklós jegyző
A  Hajdú-  Bihari  Megyei  Kormányhivatal  Törvényességi  ellenőrzési  és  Felügyeleti  főosztálya 
felhívta  Önkormányzatunkat,  hogy a  települési  szilárd  hulladékkezelési  közszolgáltatásról  szóló 
12/2007.  (VII.19.)  KT.  helyi  rendeletet  az  általuk  megadott  felülvizsgálati  szempontsor  alapján 
felülvizsgálja.  Ez  volt  az  alapja  a  módosításoknak,  amelyek  bizonyos  hiányosságokat  pótol  a 
rendeletben.



Különösen például a szüneteltetéssel kapcsolatos információk, illetve a gazdálkodókkal kapcsolatos 
szabályok  sem  kerültek  kifejezetten  meghatározásra  a  rendeletben,  mind  a  szolgáltató  mind  a 
lakosok számára jogszabály szerint kerültek meghatározásra.
Leginkább a jogszabályi hivatkozásokat próbáltuk előtérbe helyezni, pl. az ingatlan tulajdonosok 
kötelezettségei, építési hulladékok.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Bontási hulladék vonatkozásában szabályozásra került-e, hogy hova kell ezen törmeléket szállítani?
Dr. Kovács Miklós jegyző
A rendeletben foglaltak szerint, a Hulladékkezelő telephelyére kellene beszállítani, erre vonatkozó 
szabályokat a rendelet tartalmaz.
Makra Sándorné képviselő
A faluban nagy felháborodást keltett a magántulajonban lévő gödör közmunkások általi takarítása. 
Miért volt ez így?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Csapadékvíz csak akkor vezethető magántulajdonban lévő területre, amennyiben ehhez a tulajdonos 
hozzájárul.  A  tulajdonossal  való  megállapodás  alapján  ő  biztosítja  ezt,  az  önkormányzat  pedig 
részben együttműködik a rendbetételében.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az eladás tárgyában nem az önkormányzat döntött, tekintettel arra, hogy már külterületi részen van.
Ezek más ingatlanok, vízgyűjtők vonatkozásában is hasonlóan voltak.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő rendeletet:

5/2012. (II.28) KT. rendelet
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési közszolgáltatásról

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:

Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya:
(1)  A  települési  szilárd  hulladékkal  kapcsolatos  helyi  közszolgáltatás  Báránd  község  (a  
továbbiakban: település) mindenkori közigazgatási területére terjed ki.

2. §
Értelmező rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
1. települési  szilárd  hulladék:  a  háztartásokból  származó  -  rendszeresen  vagy  alkalmilag 

képződő - szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, 
azzal  együtt  kezelhető  más  hulladék,  kivéve  az  egyéb  jogszabályokban  meghatározott 
veszélyes hulladékot és a radioaktív hulladékot;



2. háztartás: a lakás, pihenés, üdülés céljait szolgáló ingatlan, függetlenül attól, hogy az adott 
ingatlan külön tulajdonban vagy közös tulajdonban van-e;

3. ingatlantulajdonos:  az  a  természetes  vagy jogi személy,  illetve  jogi  személyiséggel  nem 
rendelkező szervezet, akinek vagy amelynek tulajdonában, birtokában vagy használatában 
lévő  ingatlanon  települési  szilárd  hulladék  keletkezik.  A  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  közszolgáltatási  szerződésből  fakadó jogok és  kötelezettségek  tekintetében a 
társasház  vagy  szövetkezi  lakás  esetén  ingatlantulajdonosnak  minősül  a  társasházi  vagy 
lakásszövetkezeti  közösség  egyetemlegesen,  melyek  nevében  eljárni  és  jognyilatkozatot 
tenni a közös képviselő vagy a társasház, illetve lakás szövetkezet alapító okirata szerinti 
szerv, vagy személy jogosult.

4. ártalmatlanító hely: a települési szilárd hulladék ártalmatlanítását szolgáló, kizárólag erre a 
célra létesített és az Önkormányzat által kijelölt lerakóhely, létesítmény;

5. hasznosító  hely: a  település  szilárd  hulladéknak  vagy  valamely  összetevőjének  a 
termelésben  vagy a közszolgáltatásban  történő  felhasználására  szolgáló,  kizárólag  erre  a 
célra létesített és az Önkormányzat által erre kijelölt létesítmény;

6. hulladékkezelő:  aki  a  települési  szilárd  hulladékot  gazdasági  tevékenysége  körében  az 
ingatlan  tulajdonosától  átveszi,  begyűjti,  elszállítja,  tárolja,  hasznosítja,  illetve 
ártalmatlanítja;

7. hulladékkezelési  tevékenység:  a  hulladék  gyűjtése,  begyűjtése,  szállítása,  előkezelése, 
tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása;

8. hulladékgazdálkodás:  a  hulladékkal  összefüggő  tevékenységek  rendszere,  beleértve  a 
hulladék  keletkezésének  megelőzését,  mennyiségének  és  veszélyességének  csökkentését, 
kezelését,  ezek  tervezését  és  ellenőrzését,  a  kezelő  berendezések  és  létesítmények 
üzemeltetését,  bezárását,  utógondozását,  a  működés  felhagyását  követő  vizsgáltatokat, 
valamint az ezekhez kapcsolódó szaktanácsadást és oktatást;

9. közszolgáltató: Báránd  község  működési  területén  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő; 

10. hulladékkezelési  közszolgáltatás:  a  jelen  rendelet  3.  §  1.  pontjában  megjelölt  települési 
szilárd hulladéknak a feljogosított  Közszolgáltató által  az ingatlantulajdonosoktól  történő 
rendszeres  begyűjtése,  elszállítása,  tárolása,  ártalmatlanítása  és  hasznosítása  (a  hulladék 
kezelése), illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működése;

11. közszolgáltatási  díj: az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltatás  igénybevételéért  a 
Közszolgáltatónak  fizetendő,  az  Önkormányzat  rendeletében  meghatározott  díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

12. személyes adat:
a.) a Tulajdonos és a közszolgáltató között  a közszolgáltatás ellátására vonatkozó 

szerződéshez minimálisan szükséges azonosító adat, a közszolgáltatást igénybe 
vevő neve, lakcíme;

b.) a szerződő fél pontos beazonosításához és a díj tartozás behajtásához szükséges 
egyéb azonosító adatok, a szerződő fél születési ideje, helye, anyja neve;

c.) továbbá egyéb, a szolgáltatás elvégzése során értelemszerűen kezelendő adatok, 
például a keletkezett hulladék mennyisége, szállítás/ürítés gyakorisága

13. gyűjtősziget: a  háztartásokban  keletkező  hasznosításra  alkalmas,  különböző  fajtájú, 
elkülönítetten  gyűjtött  háztartási  hulladék  begyűjtésére  szolgáló,  lakóövezetben, 
közterületen  kialakított,  felügyelet  nélküli,  folyamatosan rendelkezésre álló  begyűjtőhely, 
szabványosított edényzettel, amely edényzet kizárólag a rajta egyértelműen megjelölt fajtájú 
települési szilárd hulladék szelektív begyűjtésére szolgál



14. közszolgáltatási  díj: az  ingatlantulajdonos  által  a  közszolgáltatás  igénybevételéért  a 
Közszolgáltatónak  fizetendő,  az  Önkormányzat  rendeletében  meghatározott  díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj.

15.  kezelés: a hulladék  veszélyeztető  hatásainak  csökkentésére,  a  környezet  szennyezés 
megelőzésére  és  kizárására,  a  termelésbe  vagy  a  fogyasztásba  történő  visszavezetésére 
irányuló  tevékenység,  valamint  a  kezelést  megvalósító  eljárás  alkalmazása,  beleértve  a 
kezelőlétesítmények utógondozását is.

16. gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás 
érdekében.

17. begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy 
a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, 
tároló-,  kezelőtelepen)  és  a  további  kezelés  érdekében  történő  összegyűjtés,  válogatás  a 
begyűjtő telephelyén.

18. szállítás: a hulladék  telephelyen  kívüli  mozgatása,  beleértve  a  szállítmányozást  és  a 
fuvarozást is.

19. tárolás: a hulladéknak termelője által a környezet veszélyeztetését kizáró módon végzett, 
három évnél rövidebb ideig tartó elhelyezése.

20. egyéb települési  hulladék:  a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási  hulladékhoz 
hasonlójellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék.

A Képviselő-testület közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3.§

Báránd  Községi  Önkormányzat  a  jelen  rendeletben  foglaltak  szerint  hulladékkezelési 
közszolgáltatást  tart  fenn.  A  települési  szilárd  hulladék  rendszeres  gyűjtésére,  elszállítására, 
ártalmatlanítására  és kezelésére  és a felsorolt  tevékenységek ellátásáról  kötelező  közszolgáltatás 
keretében  a  40  településsel  közösen  megalapított  Bihari  Szilárd  Hulladéklerakó  és  Hasznosító 
Társulás által működtetett Bihari Hulladékgazdálkodási Kft gondoskodik.

A Képviselő-testület feladata különösen:
a)  a  kötelező  közszolgáltatás  rendjének  rendeletben  történő  meghatározása  és  a  rendeletben 
foglaltak betartásának ellenőrzése;
b)  a  közszolgáltató  kiválasztásának  céljából  pályázat  kiírása,  a  pályázat  elbírálása  és  a 
közszolgáltatás részletes feltételeit tartalmazó közszolgáltatási szerződés megkötése;
c) a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás díjának megállapítása;
d)  a  kötelező  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő  önkormányzati  hatósági  jogkörök 
gyakorlása, illetve az azzal kapcsolatos feltételek megteremtése;
e)  a  települési  szilárd  hulladék  hasznosításának,  újrahasznosításának  és  az  ártalmatlanítandó 
hulladék  mennyisége  csökkentése  érdekében  a  szelektív  hulladékgyűjtés  elterjesztésének 
támogatása;
f) a szükséges adatok és információk rendelkezésre bocsátásával a közszolgáltató tevékenységének 
segítése;
g)  a  kötelező  közszolgáltatással  és  a  közszolgáltatóval  kapcsolatos  tapasztalatok  évenkénti 
értékelése.
h) módszerek kidolgozása a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére, a szelektív gyűjtés 
támogatása.



A közszolgáltatási szerződés

4. §

(1)  A  Képviselő-testület  a  közszolgáltatóval  szerződést  köt  a  települési  szilárd  hulladékkal 
kapcsolatos  kötelező  közszolgáltatás  teljesítésével  összefüggő részletes  feltételek  meghatározása 
érdekében.  A  szerződéskötő  települési  önkormányzatok  felsorolását  a  jelen  rendelet  1.  sz. 
melléklete tartalmazza
(2)  A közszolgáltatási  szerződés  az  aláírás  napjával  jön  létre  és  a  szerződésben  meghatározott 
időpontokban lép hatályba és -  a felmondásnak a Ptk-ban és a Hgt-ban szabályozott felmondási  
eseteit kivéve - a hatályba lépését követő tizenötödik naptári év utolsó napján jár le.
(3) Érvényes közszolgáltatási szerződés nélkül a közszolgáltató a kötelező közszolgáltatás körébe 
tartozó tevékenységet nem végezhet.
(4) Az e rendeleten alapuló közszolgáltatási szerződést a polgármester írja alá, és azt a Szervezeti és 
Működési Szabályzatban meghatározott módon (helyben szokásos mód) közzé kell tenni.

A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei

5. §

(1) A Közszolgáltató  a  rendszeres  szemétszállításba  bevont  valamennyi  tulajdonos  tekintetében 
rendszeresen  köteles  teljesíteni.  A  teljesítést  csak  jogszabályban,  illetve  a  Rendeletben 
meghatározott esetekben szüneteltetheti.
(2)  A  települési  szilárd  hulladékszállításba  bekapcsolt  területeken  a  közszolgáltatást  heti 
rendszerességgel,  az  előre  meghatározott,  és  az  ingatlan  tulajdonosok  által  megismerhető 
időpontban végezni.
(3)  A közszolgáltatás  teljesítésének  feltételeiről  a  Közszolgáltató  az  ingatlantulajdonost  írásban 
köteles  értesíteni  vagy  felhívás  közzététele  útján  tájékoztatni.  A  hulladék  begyűjtésének, 
elszállításának  rendjét  (gyakoriság,  útvonal  és  időpont) -  a  keletkező  hulladékmennyiségek 
figyelembevételével  -  a  Közszolgáltató  köteles  elkészíteni  és  arról  az  ingatlantulajdonosokat  - 
változás esetén is - értesíteni.
(4)  A  Közszolgáltató  a  keletkezett  hulladék  szállítási  időpontok  közötti  tárolása  céljából 
szabványedényt – legalább 1 db 120 literes edényt – biztosít a tulajdonosnak, megállapodással.
(5)  A  gyűjtőedények  méretének  és  számának  meghatározásakor  két  ürítés  közötti  időszakra 
ingatlanonként legkevesebb 4 liter/fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.
(6) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési szilárd hulladék súlya:

a) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg, 
b) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 
c) 1100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg lehet.

(7) Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési 
szilárd hulladékot legfeljebb évi 1 alkalommal, maximum 1 m3, illetve 200 kg mennyiségben - a 
bekezdésében meghatározott létesítménybe beszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti.
(8) A közszolgáltatás végzése során a közterületet szennyeződéstől megóvni, a kihullott hulladékot 
összegyűjteni,  a  gyűjtőedényzeteket  rendben  a  kihelyezés  helyére  visszarakni,  valamint  a 
Közszolgáltató  felelős  a  szemétszállításra  használt  gépek,  berendezések  környezetvédelmi 
szempontból kifogástalan műszaki állapotban tartásáért is.
(9) A  szabványedény  rendeltetésszerű  használata  közbeni  meghibásodása  esetén,  annak 
javításáról, illetve cseréjéről a Közszolgáltató gondoskodik.



(10) A Közszolgáltató  az  ingatlantulajdonosokkal  közszolgáltatási  szerződést  köt,  valamint  a 
gazdálkodó  szervezetekkel  gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési 
hulladék kezelésére külön szerződést köt.
(11) A Közszolgáltató tulajdonát képező, az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott vagy általa 
bérbe vett és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és 
esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

A hulladékgyűjtő sziget

6.§

(1)  A közszolgáltató  a  fogyasztó  részére  a  település  közterületén  lévő szelektív  hulladékgyűjtő 
sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.
(2)  A  hulladékgyűjtő  szigeten  elkülönítve  helyezhetők  el  a  műanyag,  papír,  üveg  -elsősorban 
csomagolási - hulladékok az egyes edényeken elhelyezett feliratnak megfelelően.
(3)  A  közszolgáltató  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésére  szolgáló  egyes  létesítmények 
kialakításának és  üzemeltetéseinek részletes  műszaki  szabályairól  szóló 5/2002.  (X.29.)  KvVM. 
rendelet (R.) 5-7. §-a szerint működtetett hulladékgyűjtő szigeten lévő edényeket járatterve szerint, 
az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.
(4) A hulladékgyűjtő szigeteken vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.
(5) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényeken kívül elhelyezett hulladékok 
közül kizárólag a (2) bekezdésben felsorolt fajtájú hulladékokat szállítja el.
(6)  A  begyűjtött  hulladékot  a  gyűjtősziget  üzemeltetőjének  a  gyűjtősziget  edényzetéből 
rendszeresen kell ürítenie, vagy az edényzetet kell cserélnie, és a begyűjtött hulladékot a további 
kezelést  végző  telephelyre  kell  szállítani,  valamint  a  külön  jogszabály  előírásai  szerint 
nyilvántartásba kell venni.
(7)  A hulladékgyűjtő  sziget  edényzetének  rendszeres  tisztításáról,  karbantartásáról  és  szükség 
szerinti  gyakorisággal  történő cseréjéről  a  gyűjtősziget  üzemeltetőjének kell  gondoskodnia.  /2. 
melléklet a gyűjtőszigetek felsorolása./

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

7.§

(1) A tulajdonos köteles a közszolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni.
(2)  A  háztartási  hulladékra  vonatkozó  kötelező  közszolgáltatás  körében  a  tulajdonos  és  a 
közszolgáltató közötti  jogviszonyt  a közszolgáltatás  igénybevételének ténye,  illetve a tulajdonos 
mulasztása  esetén  a  közszolgáltatónak  a  közszolgáltatás  teljesítésére  ráutaló  magatartása  hozza 
létre. Ráutaló magatartásának minősül a közszolgáltató részéről a háztartási hulladék elszállításának 
megkísérlése.
(3) A háztartási  hulladékkal  kapcsolatos  közszolgáltatás  igénybevételnek,  illetőleg  teljesítésének 
lényeges  feltételeiről,  valamint  a  feltételekben  bekövetkezett  változásokról  a  közszolgáltató  a 
tulajdonost írásban, illetőleg felhívás közzététele útján köteles előzetesen értesíteni.
(4) Az ingatlanon keletkező, a kötelező szolgáltatás alá tartozó egyéb szilárd hulladék elszállítását a 
tulajdonos a közszolgáltatónál külön rendeli meg.

8.§

(1)  Az  ingatlantulajdonos  a  települési  szilárd  hulladék  gyűjtésére,  illetve  elszállítására  a 
Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített  gyűjtőedényt,  valamint  -  a  Közszolgáltató által 



rendelkezésre  bocsátott  gyűjtőedényzet  űrtartalmát  meghaladó  mennyiségű  alkalmi  hulladék 
gyűjtésére  -  a  Közszolgáltató  által  rendelkezésre  bocsátott  és  azonosító  jellel  ellátott  más 
gyűjtőeszközt köteles igénybe venni.

(2)  Hulladékgyűjtő  zsákot  csak  a  Szolgáltatón  keresztül  lehet  vásárolni.  Konténer  bérleti 
igénybevétel esetén, illetve a Szolgáltatón keresztül történő szállítás igénybevétele esetén a bérleti 
díjról és a szállítási szolgáltatás díjáról a Szolgáltató és igénybe vevő külön szerződésben állapodik 
meg. 

(3) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni. 
Gyűjtőedényt  közterületen  tartósan  elhelyezni  kizárólag  az  Önkormányzat  rendeletében 
szabályozott közterület-használati  hozzájárulás, illetve a vonatkozó szabályok szerinti közterület-
használati engedély alapján lehet.

(4)  Az  ingatlantulajdonos  köteles  az  átvett  gyűjtőedényeket  a  hulladék  elszállítása  céljából  a 
Közszolgáltató  által  megjelölt  időpontban,  a  közterületen,  a  begyűjtést  végző  gépjárművel 
megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot 
megelőző  napon,  18  órától  lehet  kihelyezni  a  közterületre,  kivéve  a  tartósan  engedélyezett 
elhelyezést.

(5) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének 
elkerülése érdekében - lecsukott  állapotban kell lennie.  A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell 
elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne 
akadályozza. 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, 
rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. 

(7) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt 
keletkezett kárt az az ingatlantulajdonos köteles megtéríteni, aki a gyűjtőedényt átvette

(8) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony,  mérgező tűz- és robbanásveszélyes anyagot,  állati  tetemet, 
vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző, vagy más 
személyek életét és testi épségét, egészségét.

Építési és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó előírások

9.§

(l) Az építési és bontási hulladék  (továbbiakban: hulladék)  elszállításáról az ingatlan tulajdonosa, 
illetve az köteles, aki az építési, illetve bontási munkákat megrendelte (építtető).

(2) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési és bontási hulladék a Hulladékkezelő Telepen, 
illetve a bontási,  építési  engedélyhez kötött  tevékenységből  származó hulladék a bontási,  illetve 
építési engedélyben meghatározott helyre, illetve módon helyezhető el.
(3) A hulladékgyűjtő telepen az önkormányzat és a költségvetési szervei beruházásai, felújításai és 
karbantartásai  során  keletkező, veszélyes  hulladéknak  nem  minősülő,  nem  hasznosítható 
anyagainak,  építési  törmelékeinek  elhelyezéséről  az  Önkormányzat  a  Közszolgáltató  útján 
gondoskodik.



(4) A veszélyes hulladéknak nem minősülő építési törmeléket az e rendelet 2. számú mellékletében 
megállapított díj megfizetése mellett lehet a hulladékgyűjtő telepen elhelyezni.

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj

10. §

(1) A  közszolgáltatás  igénybevételének  negyedéves  díját  az  ingatlantulajdonos  rendelkezésére 
bocsátott  gyűjtőedények  számának,  azok  egyszeri  ürítési  díjának  és  az  negyedéves  ürítések 
számának  szorzataként  kell  megállapítani,  számla  ellenében  negyedéves  bontásban,  utólag  kell 
megfizetni. A közszolgáltatásért fizetendő díjat a Közszolgáltató számlázza ki.
(2) A hulladékkezelési közszolgáltatás egységnyi díját az Önkormányzat jelen rendelete 3. számú 
mellékletében  állapítja  meg;  a  díjak  meghatározásában  a  64/2008.  (III.  28.)  Korm.  rendeletben 
foglalt előírásokat köteles figyelembe venni.
(3)  A közszolgáltatási  díjat  az  Önkormányzat  egyéves  díjfizetési  időszakra  állapítja  meg.  Ezen 
díjakat kell figyelembe venni a jelen rendelet szerinti többlet közszolgáltatás teljesítése esetén is.
(4)  A  közszolgáltatásnak  az  Önkormányzat  által  meghatározott  díja  a  Közszolgáltató  által 
alkalmazható legmagasabb mértéke.
(5)  A közszolgáltatási  díj  esedékes  összegét  a  Közszolgáltató  állapítja  meg  a  (3)  bekezdésben 
foglaltak alapján.
(6) A közszolgáltatási díj megfizetésére az az ingatlantulajdonos köteles, aki a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(7) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást 
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(8) Az  ingatlantulajdonos  változása  esetén  a  közszolgáltatás  díját  a  Közszolgáltatónak  történt 
bejelentése napjáig a korábbi, azt követően pedig az új tulajdonos köteles megfizetni.
(9)  A  szemétszállításra  igénybe  vehető  zsákos  szemétszállítás  esetén  fizetendő  díj  a  zsák 
beszerzésének, a hulladék szállításának és kezelésének díját is magába foglalja, melyet e rendelet 3. 
számú melléklete tartalmazza.

11.§

(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlantulajdonosnak kell megfizetni, aki a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2)  A  díj  hátralék  keletkezését  követő  30  napon  belül  a  Közszolgáltató  felhívja  az 
ingatlantulajdonos  figyelmét  a  díj  fizetési  kötelezettség  elmulasztására  és  felszólítja  annak 
teljesítésére. 
(3) A felszólítás eredménytelensége esetén - a díj hátralék keletkezését követő 90 napot követően a 
Közszolgáltató, a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék adók módjára történő 
behajtását az Önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi 
(4) A hulladékkezelési  közszolgáltatás igénybevételéért  az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék 
adók módjára behajtható köztartozás.
(5) A szabályosan benyújtott igénylés alapján az Önkormányzat jegyzője 8 napon belül intézkedik a 
díjhátralék és a felmerült költségek behajtása érdekében. A behajtott díjhátralékot az Önkormányzat 
8 napon belül köteles átutalni a Közszolgáltatónak. A behajthatatlan díjhátralék esetében, ennek 
tényéről és okáról az Önkormányzat jegyzője - a behajtás eredménytelenségét követő 8 napon belül 
- igazolást ad a Közszolgáltatónak.
(6)  A  szabályosan  benyújtott  igénylés  alapján  a  települési  önkormányzat  jegyzője  a  külön 
jogszabályban  meghatározottak  szerint  haladéktalanul  intézkedik  a  díjhátralék  és  a  felmerült 



költségek  behajtása  érdekében.  A  behajtott  díjhátralékot  a  települési  önkormányzat  átutalja  a 
Közszolgáltatónak.

12. §

(1) A  közszolgáltatás  igénybevétele  a  Hgt.-ben  meghatározott  esetekben  szüneteltethető.  A 
szüneteltetésre vonatkozó igényt a Tulajdonos írásban köteles bejelenteni a Közszolgáltatónak, a 
szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt. 
(2) Ha  a  szünetelés  feltételeiben  változás  következett  be,  az  ingatlantulajdonos  ezt  írásban, 
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
 (3)  Az, aki a díj megfizetésére anyagi vagy szociális körülményei miatt nem, vagy csak részben 
képes, a hulladékszállítási díjra írásban részletfizetési kérelemmel fordulhat a Közszolgáltatóhoz.

13. §

A közszolgáltatással kapcsolatos adatkezelésről

(1) A  Képviselőtestület  elrendeli  a  közszolgáltatás  ellátásához  szükséges  személyes  adatok 
kezelését.
(2) Adatkezelő: a Közszolgáltató.
(3) A  közszolgáltatás  ellátásához  szükséges  személyes  adatokat  a  jegyző  által  e  feladattal 
megbízott köztisztviselője adja a Közszolgáltatónak.
(4) Az  adatkezelők  csak  meghatározott  célból,  jog  gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése 
érdekében  kezelhetnek  személyes  adatot.  Csak  olyan  személyes  adat  kezelhető,  amely  az 
adatkezelés  céljának  megvalósulásához  elengedhetetlen,  a  cél  elérésére  alkalmas,  csak  a  cél 
megvalósításához szükséges mértékben és ideig.

14.§

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó külön jogszabályok

(l) Gazdálkodó  szervezet  akkor  köteles  közszolgáltatás  igénybevételére,  ha  a  gazdasági 
tevékenységével  összefüggésben  keletkezett  települési  hulladékának  kezeléséről  a  Hgt.  13. 
pontjában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, aki a hatóság által engedélyezett  hulladékkezelési berendezéssel, 
létesítménnyel  rendelkezik,  a  közszolgáltatás  kötelező  igénybevétele  alól  mentesül,  ha  a 
tevékenysége  során  képződött  települési  hulladék  ártalmatlanításáról  ebben  a  berendezésben, 
létesítményben gondoskodik.
(3)  Az  a  gazdálkodó  szervezet,  amely  a  kötelező  közszolgáltatást  nem veszi  igénybe,  a  külön 
jogszabályban  meghatározott  módon  és  tartalommal  köteles  a  tevékenysége  során  keletkező 
hulladék  mennyiségét  és  Összetételét  fajtánként  nyilvántartani,  az  általa  végzett  kezelésről,  a 
kezelés  eredményéből  származó  hulladékról  nyilvántartást,  a  kezelőlétesítmény  működéséről 
üzemnaplót  vezetni  és  ezekről  a  hatóságnak  bejelentést  tenni.  A  gazdálkodó  szervezet  a 
közszolgáltatás  alá  nem  tartozó  hulladékának  mennyiségéről,  összetételéről,  keletkezésének 
forrásáról és kezelésének módjáról köteles a jegyzőt tájékoztatni.



15.§

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
rendelkezések

(1) A közszolgáltatás  nem terjed ki a  gazdálkodó szervezeteknek  az ingatlanon folytatott  ipari, 
kereskedelmi,  közszolgáltató  és  egyéb  gazdasági  tevékenységével  összefüggésben  keletkezett 
települési  szilárd  hulladékára,  nem  kötelezett  a  közszolgáltatás  igénybevételére,  nem  terjed  ki 
továbbá  a  közintézmény  működése  során  keletkezett  hulladékra.  E  hulladékfajták  esetében  az 
ingatlantulajdonosoknak  a  Hgt.  13.  §  (1)  bekezdésében  megjelölt  hulladék  termelőjére  és 
birtokosára vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkezett, vagy más módon 
birtokába került  hulladékot  köteles  gyűjteni,  továbbá az ártalmatlanításáról  vagy hasznosításáról 
gondoskodni.
(3)  Az  ártalmatlanításra  vagy  hasznosításra  vonatkozó  kötelezettséget  a  hulladék  termelője, 
birtokosa:

(a) a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy hasznosítható 
eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
(b) az erre feljogosított  és engedéllyel  rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással,  a 
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.

(4)  Az  (1)  bekezdésben  megjelölt  hulladékot  a  kijelölt  hulladék-lerakóhelyre,  továbbá  egyéb 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező ártalmatlanító helyre vagy hasznosító helyre a 
hulladék termelője, birtokosa külön engedély nélkül maga is elszállíthatja.
(5) Az ingatlantulajdonos jogosult az (1) bekezdés szerinti  hulladékának begyűjtése, elszállítása, 
ártalmatlanítása vagy hasznosítása céljából a Közszolgáltató közszolgáltatását igénybe venni, de a 
Közszolgáltatón kívül környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetet is 
igénybe vehet.

16.§

(l.) Ha  az  ingatlantulajdonos  a  közszolgáltatás  alá  nem  tartozó  hulladék  elszállításával  a 
Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeiben történő megállapodásuk 
alapján  a  közszolgáltató  a  megjelölt  időpontra,  vagy  időtartamra  a  megjelölt  mennyiségű  és 
összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt  az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja,  a 
hulladék elszállítását elvégzi és gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről.
(2)  Az  ingatlantulajdonos  a  Közszolgáltató  részére  a  megállapodásban  rögzített  díjat  köteles 
megfizetni.

17.§

(l) Az a gazdálkodó szervezet,  amely köteles a közszolgáltatást  igénybe venni és a jegyző által 
vezetett nyilvántartásban nem szerepel, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli 
szerződést köt.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást az előírások ellenére 
sem

18.§

Általános jogi felelősség
Aki tevékenységével  vagy  mulasztásával  a  hulladékgazdálkodási  jogszabályokban  vagy  reá 
vonatkozó  hatósági  határozatban  foglalt  kötelezettségét  megszegi  és  ezzel,  a  környezetet 



veszélyezteti,  szennyezi  vagy  károsítja,  vagy  tevékenységét  a  környezetvédelmi  előírások 
megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti felelősséggel tartozik.

19.§

Szabálysértési rendelkezések

Szabálysértést  követ  el  és  50.000,-  Ft-ig  terjedő  pénzbírsággal  sújtható,  aki  az  alábbiakban 
foglaltakat valósítja meg:

a.) a közszolgáltatást nem veszi igénybe, 
b.) a szilárd hulladékot felhalmozza, vagy a közterületre, illetve saját, vagy más ingatlanára a 
jogszabályokban meghatározott feltételektől eltérő módon helyezi el vagy tárolja;
c.) a  hulladékgyűjtő  edénybe  mérgező  anyagokat,  állati  tetemeket,  folyékony,  gyúlékony, 
környezetkárosító anyagot, robbanó anyagot, trágyát, vagy egyéb olyan anyagokat helyez el, amely 
veszélyezteti  a  közszolgáltatást  végző  dolgozók  testi  épségét  és  egészségét,  vagy  a  szállító 
járműben rongálódást okoz;
d.) a hulladékgyűjtő edény tisztántartásáról, fertőtlenítéséről nem gondoskodik;
e.) a közszolgáltatás szüneteltetésének a Rendelet 12. §-ában foglalt kötelezettségét megszegi.
f.) a) aki települési szilárd hulladékának az ingatlanán belüli gyűjtésével elősegíti a szóródást, 
rovarok, rágcsálók elszaporodását,
g) aki  megakadályozza  a  hulladékgyűjtő  edény  begyűjtő  járattal  történ_  kiürítését,  a 
hulladékgyűjtő  edényt  a  közút  forgalmát  akadályozó módon helyezi  el,  illetve  a  hulladékgyűjtő 
edénybe veszélyes anyagot, edényt károsító vagy az emberi egészségre káros hulladékot, vagy inert 
hulladékot tesz,
h) aki a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó szabályokat megszegi,
i) aki  más  tulajdonában  vagy  használatában  álló  ingatlanon  a  tulajdonos  vagy  használó 
hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.”

Záró rendelkezések

20. §

(1) A jelen rendelet 2012. március 01. napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével párhuzamosan hatályát veszti a 12/2007. (VII. 19) sz. KT. 

rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós

polgármester jegyző



1. számú melléklet

Együttműködő települések:

1. Ártánd 

2. Bakonszeg

3. Báránd 

4. Bedő 

5. Berekböszörmény 

6.  Berettyóújfalu 

7. Bihardancsháza 

8. Biharkeresztes 

9.  Biharnagybajom 

10. Bihartorda 

11. Bojt 

12. Csökmő 

13. Darvas

14. Esztár 

15. Furta 

16. Földes 

17. Gáborján

18. Hencida 

19. Kismarja 

20. Komádi 

21. Körösszakál 

22. Körösszegapáti 

23. Magyarhomorog 

24. Mezőpeterd 

25. Mezősas 

26. Nagykereki 

27. Nagyrábé 

28. Pocsaj 

29. Püspökladány 

30. Sáp

31. Sárrétudvari 

32. Szentpéterszeg 



33. Szerep 

34. Tépe 

35. Tetétlen 

36. Told 

37. Újiráz 

38. Váncsod 

39. Vekerd 

40. Zsáka

2. számú melléklet

Báránd község közigazgatási területén belül a háztartási hulladék összegyűjtésére az alábbi 

méretű edényeket használja:

120 literes 

240 literes

1100 literes

Gyűjtőszigetek:

Árpád u.

Sport u.

Széchényi –Vörösmarty u. sarok

Rákóczi u- Vörösmarty sarok

Szabadság és Kossuth u sarok



3. számú melléklet

Báránd  Község  területén  2012.  január  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: 297 Ft/ ürítés

2. 240 literes kuka egyszeri ürítési díja: 594 Ft/ ürítés

3. 1100 literes gurulós konténer: 2.724 Ft/ ürítés

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

hulladékgyűjtő zsákszállítási szolgáltatással: 155 Ft/db

/A fenti díjtételek az ÁFA összegét nem tartalmazzák./

4. napirendi pont

Erdei Attila ingatlan adásvételi szerződése

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztésben foglaltakt mindenki áttekintette. Felkérte jegyző urat az esetleges kiegészítésre.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tájékoztatja  a  testületet  a  korábbam  megkötött  előszerződésekkel  és  Képviselő-testületi 
határozatokkal  kapcsolatosan.  Tájékoztatásként  felvázolja  a  vevő  által  fennálló  tartozás 
érvényesítésére vonatkozó jogi garanciákat.
Makra Sándorné képviselő
Erdei Attila tud már a jogi garanciákról?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Igen korábban már kettő alkalommal volt egyeztetés e tekintetben.
Tisztában van ennek jogi következményeivel?
Baranyai Árpád képviselő
Amennyiben értékesítésre kerül az ingatlan, akkor ki kell elégítenie az Önkormányzatot.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Igen,  ezt  mindenképp  ebben  az  évben  végrehajthatóvá  kell  tenni,  tekintettel  arra  is,  hogy  a 
költségvetésben is betervezésre került.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:



5  8/2012 (II.28.) KT határozat  
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  77/2006. 
(VIII.10)  sz.  KT határozatában  foglaltakra  tekintettel  a  1222/2/A/1 
hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződésének aláírásához hozzájárul.
A Vevő tetemes továbbszámlázott közüzemi tartozására tekintettel az 
adásvételi  szerződés  aláírását  követően  a  hivatkozott  ingatlan 
vonatkozásában  jelzálogszerződést  köt  vevővel  a  tartozás 
teljesítésének időpontjáig.
Felhatalmazza a polgármestert a hivatkozott szerződések aláírására.

Felelős: Kiss Sándor polgármester
Határidő: azonnal

5. napirendi pont

A  Hajdú  –Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  Alapító  okiratának 
felülvizsgálata

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Az előterjesztés a részletes módosításokat tartalmazza. 
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

59/2012. (II.28.) KT határozat:
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 

1./  a  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati 
Társulás alapító okiratának módosító okiratát  a határozat 
1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2./  A  Képviselő-testület  a  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-
javító  Önkormányzati  Társulás  egységes  szerkezetbe 
foglalt  alapító  okiratát  -  amely  a  határozat  2.  számú 
mellékletét képezi – elfogadja.

3./  A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert, 
hogy a fenti döntést a Társulási Tanács ülésén képviselje.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester



59/2012. (II.28) Kt. sz. határozat 1. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulás egységes szerkezetben elfogadott alapító okiratát a 
szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 
31.) NGM rendelet alapján az alábbiak szerint módosítja:

I. Az „Illetékességi területe:”  cím helyébe az „Illetékességi  területe,    működési   
köre:” cím lép. 

II. A „8. Típus szerinti besorolása: 
A tevékenység jellege alapján: Közhatalmi költségvetési szerv
Közszolgáltató  szerv  fajtája:  Feladatellátáshoz  kapcsolódó  funkciója:
Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi gazdálkodási feladatait 
Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el.” 

szövegrész helyébe 

„8. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi 
gazdálkodási feladatait Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
látja el.”

szövegrész lép. 

III. A „11. Alaptevékenysége:        
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és 
végrehajtása, továbbá a  4.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-
minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás.
Szakágazat: 422100         Folyadék szállítására szolgáló közmű építése

2009. december 31-ig alkalmazandó szakfeladatrend:

751856         Települési vízellátás és vízminőség védelem

2010. január 01-jétől alkalmazandó szakfeladatrend:

360000        Víztermelés, -kezelés, -ellátás
422100         Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100         Vízi létesítmény építése”

szövegrész helyébe a 

„11. Alaptevékenysége:



A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) 
pontjában szabályozott, a helyi víziközüzemi tevékenység 
fejlesztésére vonatkozó – a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek kialakítása és 
végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) pontjában szabályozott ivóvíz-

minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás.

Szakágazat:
360000        Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Alaptevékenységének  államháztartási  szakfeladatrend  szerinti 
besorolása:
422100         Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100         Vízi létesítmény építése”

szövegrész lép. 

Felelős: Kiss Sándor polgármester 
Határidő:     azonnal 

59/2012. (II.28) Kt. sz. határozat 2. sz. melléklete

A L A P Í T Ó  O K I R A T

1. A költségvetési szerv neve: HAJDÚ-BIHARI IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ 
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

2. Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. Alapító szerv neve: Báránd Község Önkormányzata 
            4161 Báránd, Kossuth tér 1.
Bedő Község Önkormányzata 
            4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
Berekböszörmény Község Önkormányzata
            4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Derecske Város Önkormányzata 
             4130 Derecske, Köztársaság u. 87.
Furta Község Önkormányzata
             4141 Furta, Petőfi u. 1.
Hortobágy Község Önkormányzata
             4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.
Kaba Város Önkormányzata
             4183 Kaba, Szabadság tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata
             4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Nádudvar Város Önkormányzata
             4181 Nádudvar, Fő út 119.
Tetétlen Község Önkormányzata
             4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
Vekerd Község Önkormányzata



             4143 Vekerd, Kossuth u. 18.
Zsáka Község Önkormányzata
            4142 Zsáka, Szabadság tér 1.

4. Alapítás éve: 2009.
5. Illetékességi területe,   működési köre  : Báránd Község,  Bedő  Község, 

Berekböszörmény Község, Derecske Város, Furta Község, Hortobágy Község, Kaba 
Város, Körösszegapáti  Község,Nádudvar Város, Tetétlen Község, Vekerd Község, 
Zsáka Község közigazgatási területe

7. Irányító szerv neve, székhelye: Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsa

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

8. Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi 
gazdálkodási feladatait Derecske Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja 
el.

9. Jogszabályban meghatározott közfeladata: A vízgazdálkodásról szóló  1995.  évi 
LVII.  törvény 4.  §  (1)  bekezdés  a)  pontjában  szabályozott, a  helyi  víziközüzemi 
tevékenység fejlesztésére vonatkozó - a vízgazdálkodás országos koncepciójával és a 
jóváhagyott nemzeti programokkal összehangolt - tervek  kialakítása 
és  végrehajtása,  továbbá  a  4.§  (2)  bekezdés  a)  pontjában  szabályozott  ivóvíz-
minőségű vízre vonatkozó előírásoknak megfelelő ivóvízellátás.

10. Törzskönyvi nyilvántartási száma: 767312
Adószám: 15767312
KSH statisztikai számjel: 15767312-4221-327-09

11. Alaptevékenysége:        
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában 
szabályozott, a helyi  víziközüzemi  tevékenység  fejlesztésére  vonatkozó  -  a 

vízgazdálkodás országos  koncepciójával  és  a  jóváhagyott  nemzeti  programokkal 
összehangolt - tervek kialakítása és végrehajtása, továbbá a 4.§ (2) bekezdés a) 
pontjában szabályozott ivóvíz- minőségű  vízre  vonatkozó  előírásoknak  megfelelő  

ivóvízellátás.

Szakágazat:
360000        Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:
422100         Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
429100         Vízi létesítmény építése

12.  Kisegítő  és  vállalkozási  tevékenysége  és  ezek  arányainak  felső  határa  a  szerv 
kiadásaiban:

Kisegítő és vállalkozási tevékenységet a Társulás nem folytathat.



13. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 
A költségvetési szerv vezetőjét a Társulási Tanács nyilvános pályázat útján  2/3-os 
többségi szavazással választja meg határozott időre, öt évre.

14. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok)  
megjelölése: 
A foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban a Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartoznak. 

15. Feladatellátást szolgáló vagyon:           
A társulás  alapításának  forrását  az  alapító  önkormányzatok  költségvetéseikből 
biztosítják, a  társulás későbbi működésével kapcsolatos forrásokat pedig pályázati 
úton és saját költségvetésből fogják biztosítani a társulási megállapodásban foglaltak 
szerint.

16. A vagyon feletti rendelkezés joga:        
A társulás  vagyona  felett  a  társulás  Tagjai  a  pénzügyi  hozzájárulásuk arányában 
rendelkeznek  tulajdonjoggal. A  vagyon  rendezése  a  megszűnés  és  a  tagság 
felmondása esetén a társulási megállapodásban meghatározottak szerint történik.

17. Az intézmény megszüntetése:               
Az intézményt a jogszabály által nevesített esetekben 
Báránd Község Önkormányzata 

            4161 Báránd, Kossuth tér 1.
Bedő Község Önkormányzata 

            4128 Bedő, Rákóczi u. 35.
Berekböszörmény Község Önkormányzata

            4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 1.
Derecske Város Önkormányzata 

             4130 Derecske, Köztársaság u. 87.
Furta Község Önkormányzata

             4141 Furta, Petőfi u. 1.
Hortobágy Község Önkormányzata

            4071 Hortobágy, Czinege János u. 1.
Kaba Város Önkormányzata

             4183 Kaba, Szabadság tér 1.
Körösszegapáti Község Önkormányzata

             4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 62.
Nádudvar Város Önkormányzata

             4181 Nádudvar, Fő út 119.
Tetétlen Község Önkormányzata

             4184 Tetétlen, Kossuth u. 65.
Vekerd Község Önkormányzata

             4143 Vekerd, Kossuth u. 18.
Zsáka Község Önkormányzata

            4142 Zsáka, Szabadság tér 1
Képviselő-testülete határozattal dönt.



18. Záradék: 
A  Hajdú-Bihari  Ivóvízminőség-javító  Önkormányzati  Társulás  alapító  okiratát 
Báránd Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az 59/2012. (II.28.) KT 
számú határozatával, 2012.02.28. -ai hatállyal hagyta jóvá. 

 
Báránd, 2012.02.28

Kiss Sándor
polgármester

6. napirendi pont  

Különfélék

I.  Polgármesteri  Hivatal  és  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  alapító  okiratának 
módosítása

Dr. Kovács Miklós jegyző
A jogszabályi változások szükségessé teszik az intézményi  alapító okiratok felülvizsgálatát is. A 
Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratát  a tevékenységi kör bővülése,illetve a 
benyújtott pályázatok miatt az alábbi szakfeladatokkal szükséges kiegészíteni: 
780000                        - munkaerő-piaci szolgáltatás
890111        -  esélyegyenlőség  elősegítését  célzó  általános,komplex  tevékenységek 
és programok.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A helyi újság készítését, mint tevékenységet nem szükséges-e feltüntetni?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Tartalmazza a kulturális információs szolgálat működése. Amennyiben szükséges külön nevesíteni, 
a következő módosítás alkalmával sor kerül rá.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A munkatervben szerepel-e a könyvtári beszámoló?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Szerepel a Művelődési házzal együtt.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Lakossági  érdeklődés  alapján  érdeklődik,  hogy  szükséges-e  a  napi  nyolcórás  foglalkoztatás  a 
Könyvtárban? Amennyiben beszámoló lesz, akkor visszatérünk rá.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

60/2012. (II.28.) KT határozat:
1.Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal  Alapító  Okiratának  módosítását  elfogadja  az  1.  számú 
melléklet szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző

2.  Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balassa Iván 
Művelődési  Ház  és  Könyvtár  Alapító  Okiratának  módosítását 
elfogadja a 2. számú melléklet szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző



1.számú melléklet a 60/2012. (II.28.) KT határozathoz

Alapító okirat

Báránd Községi  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi 
LXV. törvény 38.§ (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 27. § (1) 
bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1. A költségvetési szerv

Neve: Báránd Község Polgármesteri Hivatala
Székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér l.

2. Létrehozásáról rendelkező határozat:
5/1990.(X.12.) számú képviselő-testületi határozat.

Az alapító, fenntartó, irányító, felügyeleti szerv neve és címe:
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
4161 Báránd, Kossuth tér 1.

3. Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Az  önkormányzat  működésével,  valamint  az  államigazgatási  ügyek  döntésre  való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
Jogszabályokban  és  a  mindenkori  hatályos  Hatásköri  Jegyzékben  felsorolt  hatáskörök 
gyakorlása.

4.Szakágazat szerinti besorolás:
841105  Helyi  önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási 
tevékenysége 
TEÁOR: 8411

5.Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

841126 Önkormányzatok  és  társulások  általános  végrehajtó  igazgatási 
tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

Vállalkozási tevékenységet a szerv nem folytat.

6. Illetékességi területe:
Báránd Község közigazgatási területe.

7. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4161 Báránd, Kossuth tér l. 



8. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó

9.Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
A jegyző kinevezésének rendje: a képviselő-testület – pályázat alapján – a jogszabályban 
megállapított  képesítési  követelményeknek  megfelelő  jegyzőt  nevez  ki.  A  kinevezés 
határozatlan időre szól.

10.Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak  jogviszonya  alapesetben  köztisztviselői  (közszolgálati)  jogviszony. 
Egyes foglalkoztatottak lehetnek továbbá a Munka Törvénykönyve szerinti munkavállalók, 
illetve egyéb foglalkoztatási jogviszony is (pl. megbízási jogviszony) is lehetséges a Polgári 
Törvénykönyv szabályai szerint. 

Báránd, 2012. február 28.

P.H.

-------------------------------------
Polgármester

Záradék

Az alapító okirat módosítását (s így az egységes szerkezetű új alapító okiratot) a Képviselő-testület 
a 2012. február 28.-i ülésén a  60 /2012.(II.28.) számú határozattal fogadta el.

2.számú melléklet a 60/2012. (II.28.) KT határozathoz

Alapító okirat

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011  (XII.31.)  Kormányrendelet  5.§.(1)-(2)  bekezdésében  foglalttartalmi  követelmények 
alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki:

1.Költségvetési szerv 
Neve:Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár

Székhelye: 4161 Báránd, Kossuth tér 11.

Telephelyek: 4161 Báránd, Vörösmarty út 25. Klub és műhely
4161 Báránd, Kossuth tér l. Könyvtár
4161 Báránd, Kossuth tér 12. Mozi

Jogelőd: Művelődési Ház, alapítva 1950-es évek
Községi Könyvtár, alapítva 1969.

Működési köre: Báránd Község közigazgatási területe
2.Irányító szerv neve, székhelye:



Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4161 Báránd, Kossuth tér l.

3.A feladat ellátását szolgáló vagyon:
A Községi Önkormányzat  tulajdonában lévő ingatlan, ingó és egyéb vagyon kezelését és 
használatát biztosítja:
Ingatlan: 4161 Báránd, Kossuth tér 11. hrsz: 1222/2.
4161 Báránd, Kossuth tér l.  hrsz:  1 (Könyvtár)
4161 Báránd, Vörösmarty út 25.  hrsz: 1113 (Klub és Műhely)
4161 Báránd, Kossuth tér 12. hrsz: 1090 (Mozi)  ingatlanok  és  az  azokon  lévő 
épületek.  Az  összes  ingó  és  egyéb  vagyon  állapotát  az  intézmény  mindenkori  leltára 
tartalmazza.

A vagyon feletti rendelkezési jog:
Az Önkormányzat  Képviselő-testülete  rendelkezik  a   vagyonnal  kapcsolatos  tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

4. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: 
Önállóan működő költségvetési 
Szerv, melynek pénzügyi-gazdasági feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

5. Vezetőjének kinevezési rendje:
Az  intézmény  vezetőjét  a  vonatkozó  jogszabályok  alapján  előírt  nyilvános  pályázati 
eljárással Báránd Község Képviselő-testülete nevezi ki 5 év időtartamra.

6.Jogszabályban meghatározott közfeladata:
Közművelődési  intézmények,  közösségi  színterek  működtetése,  könyvtári  állomány 
gyarapítása, nyilvántartása

7.Szakágazati besorolása:
910100 Könyvtári, levéltári tevékenység

Alaptevékenysége:

2010. január l-től hatályos szakfeladat:
910502 - Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

- a  lakosság  közösségi,  közművelődési  tevékenységének  szervezése, 
segítése;

- az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
életminőséget  és  életesélyt  javító  tanulási,  felnőttoktatási  lehetőségek, 
népfőiskolák szervezése, segítése;

- a  község  környezeti,  szellemi,  művészeti  értékének,  hagyományainak 
feltárása, megismertetése;

- a  helyi  művelődési  szokások  gondozása,  gazdagítása;  az  egyetemes,  a 
nemzeti,  a  nemzetiségi  és  más  kisebbségi  kultúra  értékeinek 
megismertetése,  -  a  megértés,  a  befogadás  elősegítése,  az  ünnepek 
kultúrájának gondozása, községi ünnepek szervezése;

- a  helyi  társadalom  kapcsolatrendszerének,  közösségi  életének, 
érdekérvényesítésének segítése;

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása;
- közösségek működtetése;



- művészeti és szórakoztató műsorok szervezése, rendezése;
- kulturális információs szolgálat szervezése, működtetése
- egyéb művelődési lehetőségek biztosítása;
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- könyvtári  gyűjteményét  folyamatosan  fejleszti,  feltárja,  megőrzi, 

gondozza  és  rendelkezésre  bocsátja,  azt  a  helyi  igényeknek 
megfelelően alakítja;

- tájékoztat  a  könyvtár  és  nyilvános  könyvtári  rendszer 
dokumentumairól és szolgáltatásairól,

- tájékoztatás  nyújtása  a  nyilvános  könyvtárak  dokumentumairól, 
szolgáltatásairól

- biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásának elérését, - 
részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében;

- tájékoztatást ad a könyvtár használatáról
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt
- biztosítja a statisztikai adatszolgáltatást

900400 - kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése
620000 - információ-technológiai szolgáltatás
932918 - máshová nem sorolható szabadidős szolgáltatás
591000 - film-, video-,televízióműsor-gyártás
855933 - foglalkoztatást elősegítő képzés
780000 - munkaerő-piaci szolgáltatás
890111 - esélyegyenlőség  elősegítését  célzó  általános,komplex  tevékenységek 

és programok
Vállalkozási tevékenységet a szerv nem folytat.

8.Felügyeleti szerv neve:
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

9.Az intézmény képviseletére jogosult:
intézményvezető

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat útján Báránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevezi ki 5 
év  időtartamra,  a  közalkalmazottak  jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXXIII.  törvény  és  a 
végrehajtására kiadott rendelet irányelvei szerint.
Az intézményvezetői megbízás magasabb vezetői beosztásnak minősül.

Foglalkoztatottaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Az intézmény foglalkoztatottjaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény,  a  Munka  Törvénykönyvétől  szóló  1992.  évi  XXII.  törvény,  valamint  egyéb 
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záradék:



A  Balassa  Iván  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  alapító  okiratát  Báránd  Községi  Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 60/2102 (II.28.)számú határozatával 2012. március 01. hatállyal hagyta jóvá.

Báránd,2012.02.28.

P.H.

----------------------------------------
Kiss Sándor polgármester

II. Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló rendelet módosításáról

Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy a rendelet  tervezettel  kapcsolatosan  van-e kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem 
volt, szavazást rendelt el, melynek eredményeként a Testület 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet 
alkotta:

6/2012. (II.28.) számú KT rendelet

Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete abból a célból, hogy a helyi közügyek intézése, 
a  helyi  közhatalom  gyakorlása  önállóan,  demokratikusan,  széles  körű  nyilvánosságot  teremtve 
történjen, valamint, hogy a helyi hatalom önkormányzati típusú gyakorlásának megfelelő kereteket 
biztosítson,  a  Magyarország  Alaptörvény  33.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontjában  meghatározott 
jogkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény (továbbiakban: Ötv) 1,. 
§. (6) bekezdés a.), 10. §. (1) bekezdés b.) pontjában valamint a 18. §. (1) bekezdésében biztosított  
felhatalmazás  alapján  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát  (a  továbbiakban:  SZMSZ) a 
következők szerint állapítja meg:

1. §

Báránd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 4. számú 
függeléke helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4. sz. függelék

A Polgármesteri Hivatal, valamint önállóan működő
intézményeinek alapfeladatai

I. Polgármesteri Hivatal Báránd

Alapvető szakfeladata:
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek



841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

II. Báránd Községi Önkormányzat

Alaptevékenységi feladatok:
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
522001 Helyi közutak üzemeltetése
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
813000 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás (zöldterület-kezelés)
841133 Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 
841402 Közvilágítás
841403 Város- és községgazdálkodás
841901 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása
841902 Központi költségvetési befizetések
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
869041 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889921 Szociális étkeztetés 
890301 Civil szervezetek működési támogatása
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
931102 Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése    
931202 Versenysport-tevékenység támogatása
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés

III. Balassa Iván Művelődési Ház és Könyvtár 

Alapvető szakfeladata:
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

Alaptevékenységi feladatok:



591113 Egyéb televízióműsor készítés
620300 Számítógép üzemeltetés
780000 Munkaerő-piaci szolgáltatás
855933 Foglalkoztatást segítő képzések
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
900400 Kulturális műsorok,rendezvények, kiállítások szervezése
910121 Könyvtár
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
932918 Mindenféle máshova nem sorolható szabadidős szolgáltatás

2. §

(1) Jelen rendelet kihirdetést követő nap lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) Jelen rendelettel nem érintett részeiben az 9/2011. (IX.27.) KT rendelet változatlan 
tartalommal hatályos.

Báránd, 2012. február 28.

Kiss Sándor Dr. Kovács Miklós
polgármester jegyző

III. Mozgáskorlátozottak kérelme

Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismerteti a benyújtott kérelmet.
Makra Sándorné képviselő
Javasolja,  hogy  minden  civil  szervezet  részére,  évente  egy  alkalommal  ingyenesen  vehessék 
igénybe a Piaccsarnokot. Mi a véleménye ezzel kapcsolatosan a Képviselő- testületnek?
Erdős Zsolt képviselő
Egyetért vele.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Még attól sem zárkóznak el, hogy a pici helypénz összegét fizessék meg, amit az árusok.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ismerteti a tavalyi évben megtartott kerekasztal beszélgetésen elhangzottakat ezzel kapcsolatosan.
Erdős Zsolt képviselő
Nem anyagiakban támogatnák ezzel az egyesületet.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ismerteti, hogy akkor egyes szervezetek mégiscsak kapnának támogatást, tekintettel arra, hogy nem 
minden egyesület venné igénybe. Egyetért a kezdeményezéssel, de tavaly is a következetesség elve 
miatt került ez elvetésre. 
Baranyai Árpád képviselő
Bevételi forráselvonást is eredményezhet, ha minden egyesület ingyenesen megkapja.
Erdős Zsolt képviselő
Esetleg mérsékelt árat nem lehet meghatározni?
Baranyai Árpád képviselő



Ez az összeg egy nagyobb rendezvény esetén soknak tekinthető?
Makra Anita képviselő
Valójában a  költségvetés  készítéskor  is  az volt  meghatározva,  hogy az egyösszegű,  elkülönített 
összegen kívül más támogatás ebben az évben nem lesz.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Sok esetben már volt róla szó. 
Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja,  hogy  a  kérelemben  foglaltakra  tekintettel  egy  mérsékelt  árat  meghatározni 
szíveskedjenek.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Bár az időpontválasztás nem volt túl szerencsés, igaz nem tudja ki jelölte ki előbb az időpontot. 
Méltányosságból elengedhető lenne az összeg meghatározott része.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Miután nem volt, szavazást rendelt el, melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

61/2012 (II.28.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Klub kérelmét megtárgyalta, s 
úgy  határozott,  hogy  tekintettel  a  kérelmükben   foglalt,  őket  ért 
hátrányra  méltányosságból  a  2012.  február  25.-én  a  Piaccsarnok 
épületében  megrendezésre  került  rendezvényük  terembérleti  díjának 
50 %-át, azaz ötven százalékát elengedi.
Felkéri  a Polgármestert  és a Művelődési Ház vezetőjét  a szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Nyékiné Katona Hedvig Művelődési Ház igazgató

IV. Közterület használati engedélyek

Dr. Kovács Miklós jegyző
Az elmúlt időszakban beérkezett Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresés okán vetődött fel az a 
kérdés,  hogy  az  elmúlt  időszak  szokásjogát  fenntartva  a  jelenleg  már  közterületen  lévő 
reklámhordozók  és  egyéb  táblák  vonatkozásában  méltányosságot  gyakorolva  járjon  el  a 
polgármester vagy a jelenleg hatályos rendeletünkben meghatározott összegekben állapítsa meg a 
közterület használati engedélyek díját?
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Korábban volt már rá példa, és foglalkozott vele a testület, és olyan is volt, aki leszerelte a saját  
tábláját, és egymásét is leszerelték akár. Méltányosság okán nem lehet következetesnek lenni.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Ez azonban feltételezi akkor az egész település ilyen jellegű felmérését.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Ezt  tartalmazza  a  helyi  rendeletünk.  Például  az  építési  anyagok  tekintetében  is  volt  ilyen 
szabályozás, valamilyen türelmi idő meghatározásával. A Mozi épületével kapcsolatosan javasolja a 
helyi védettségre hivatkozással a táblát levetetni.
A mozgóárusoknak fizetési kötelezettsége van-e felénk?
Dr. Kovács Miklós jegyző
A székhely szerinti önkormányzat tarja őket nyílván oda tartoznak kötelezettséggel.



Ulveczki Lajosné alpolgármester
Miért nem fizetnek?
Baranyai Árpád képviselő
Csak abban az esetben kell fizetnie, amennyiben leparkol, s ott négyzetméter árat szabtak meg neki.  
Az ő mozgóárusítása során is felmerült már ez a kérdés, ott is a székhely szerinti önkormányzat 
szabta meg a feltételeket.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
A Szigeti család kérelmével kapcsolatosan kér tájékoztatást.
Makra Sándorné képviselő
Ő is szerette  volna már  felvetni,  hogy valamit  kellene  tenni  a családdal,  mert  a rendezvényeik 
zavarják a lakosokat és gyakran zaklatásig fajulnak az ezzel kapcsolatos megkereséseik.
Erdős Zsolt képviselő
Az utcabeliek már aláírásgyűjtésbe kezdtek tudomása szerint.
Dr. Kovács Miklós jegyző
Amennyiben  hasonló  esemény  történik  a  rendőrség  az  illetékes  rendzavarás,  illetve  garázdaság 
okán, amennyiben pedig kereskedelmi tevékenységet nem folytat elsőkörben szakhatósági engedély 
nem szükséges. Nem rendszeres tevékenységet folytat, nem üzletszerűen.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

62/2012. (II.28.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közterület 
használati  engedélyek  vonatkozásában  úgy  határozott,  hogy  a 
közterület  használatáról  szóló  9/2004.  (V.225.)  KT  rendeletben 
foglaltakat  az  engedélyezés  során  köteles  betartani,  a  rendeletben 
meghatározottak  alól  mentességet  nem  biztosít.  Felkéri  a 
polgármestert, hogy a jelenleg a községben lévő rendelet hatálya alá 
tartozó illegális közterület használatokkal kapcsolatosan a rendeletben 
foglaltaknak  megfelelően  intézkedjen.  Első  sorban  tájékoztassa  az 
Önkormányzat  az  érintetteket,  majd  azt  követően  alkalmazza  a 
rendeletben foglaltakat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Sándor polgármester

V. Nád értékesítése

Dr. Kovács Miklós jegyző
A kitermelt nád vonatkozásában kéri a testület hozzájárulását, hogy amennyiben van rá lehetőség az 
Eszteróból kitermelt nádat az önkormányzat értékesíthesse, amennyiben van rá érdeklődő.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

63/2012 (II.28.) KT határozat
Báránd  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a 
belvízelvezetéshez  kapcsolódó  startmunka  mintaprojekt 
vonatkozásában a vízgyűjtő területekről kitermelt nád vonatkozásában 
úgy határoz, hogy amennyiben lehetőség adódik rá, a kitermelt nádat 



piaci  forgalomban  értékesíti,  s  a  bevétel  az  önkormányzatot 
költségvetését illeti.

Felelős: Dr. Kovács Miklós jegyző
Határidő: folyamatos

VI. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. üzemeltetési szerződés

Dr. Kovács Miklós jegyző
Javasolja,  hogy  néhány  kérdés  tisztázása  érdekében  napolják  el  ezen  kérdés  megtárgyalását, 
tekintettel arra, hogy a testületi ülés napján kapták meg az előterjesztést.
Ulveczki Lajosné alpolgármester
Néhány kérdés a kiküldött anyaggal kapcsolatosan megfogalmazódott benne. De javasolja ő is az 
elnapolást.
Megkérdezte,  hogy van-e  kérdés,  hozzászólás.  Miután  nem volt,  szavazást  rendelt  el,  melynek 
eredményeként a Testület 4 igen szavazattal meghozta a következő határozatot:

64/2012 (II.28.) KT határozat
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Hajdú-  Bihari 
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződés 
aláírását,  a  napirend  megtárgyalását  elnapolja,  amíg  a  további 
egyeztetések és vitás kérdések megválaszolásra nem kerülnek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Kiss Sándor polgármester

Dr. Kovács Miklós jegyző

VII. Tájékoztatás kérése

Erdős Zsolt képviselő
Tájékoztatást szeretne kérni, hogy a televízió pályázatával kapcsolatosan van-e már valami új hír?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Nem kaptunk még információt a készítőktől.
Erdős Zsolt képviselő
Az óvodai állásokkal kapcsolatosan van-e már valami hír?
Dr. Kovács Miklós jegyző
Meghirdetésre került mindkettő.

Kiss Sándor polgármester a Testület tagjainak megköszönte a részvételt, az ülést bezárta. 

K.m.f
Ulveczki Lajosné Dr. Kovács Miklós
alpolgármester jegyző

Erdős Zsolt
                                                                (jgykv. hitelesítő)


