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Jegyzőkönyv

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő- testülete
2012.09.13-i rendkívüli üléséről készült

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

Jelen     vannak:  Dr. Kovács Miklós (polgármester)
Ulveczki Lajosné (alpolgármester)
Erdeiné Hákli Ildikó (képviselő)
Erdős Zsolt (képviselő)
Dr. Késmárky-Kodak András (képviselő)
Kiss Gyuláné (képviselő)
Papp László Csaba (képviselő)

Jelen     vannak továbbá:  Dr. Kiss Gyula (jegyző)

Meghívott     vendég:  Takarékszövetkezet és ABC áruház képviselői

Dr.     Kovács     Miklós polgármester  
Köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő- testület hét fővel határozatképes. 
A napirendi  pontokkal  kapcsolatban javasolja,  hogy a 3.  napirendi  pont után 4.  napirendi 
pontként,  a  testület  az  ABC  előtti  parkoló  járda részének felújításával  kapcsolatos 
előterjesztést tárgyalja, mert előreláthatólag akkorra érkeznek meg a Takarékszövetkezet és 
ABC bolt képviselői. Napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdezi, hogy van-e valakinek egyéb 
módosítási  javaslata?  A  képviselőknek  más módosító  javaslatuk  nem  volt  így  az  ülés 
napirendjét a testület  az alábbiak szerint fogadta el 7 igen szavazattal,  nem és tartózkodás 
nélkül:

183/2012(IX.13)     KT határozat  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-  testülete  jelen 
ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:

Napirend:
1. Előterjesztés az  Önkormányzat  2012.  évi  I.  félévi 

költségvetésének teljesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

2. Előterjesztés  az  Önkormányzat  és  Intézményei  2012.  évi 
költségvetésének 3/2012. (II. 08) KT rendelet módosításáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

3. Előterjesztés  az  egyes  tiltott,  kirívóan  közösségellenes 
magatartásokról 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

4. ABC előtti parkoló 
           Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester
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5.   Előterjesztés a növények telepítési távolságáról
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester

6.   Előterjesztés a TÁMOP- 1.4.3-12 pályázathoz 
Előterjesztő: Dr. Kovács Miklós polgármester 

7. Különfélék

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Elmondja, hogy Báránd Község Önkormányzatnak Szervezeti és  Működési Szabályzatáról 
szóló rendelete  alapján jegyzőkönyv  hitelesítőt  kell  választani.  A szokásrend szerint  Papp 
László Csabát javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérdezi,  van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Miután nem volt, szavazást rendel el, 
melynek eredményeként a testület 6 igen szavazattal,  és 1 tartózkodás mellett  meghozza a 
következő határozatot:

184/2012.(IX.13.)     KT Határozat  
Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Papp László 
Csaba  képviselőt  választja  meg  a  Képviselő-testület  2012. 
szeptember 13.-ai üléséről készült jegyzőkönyv hitelesítőjének.
A Testület  felhatalmazza a jegyzőt  a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: azonnal
 Felelős: Dr. Kiss Gyula jegyző

Papp László Csaba képviselő

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Napirend előtt tájékoztatja a testület tagjait arról, hogy az előző testületi ülésen a gyógyszertár 
ügyében meghozott határozat továbbításra került  az Országos Tiszti Főorvosi Hivatalnak. A 
pályázat  egy-két héten belül kiírásra  kerülni.  A tájékoztás a megyei  tiszti  főgyógyszerész 
asszony részére is megküldésre került.
Az azt megelőző testületi gyűlésen az Áfész- szel kötendő megállapodás kapcsán Ferenczik 
Ferenccel  megbeszélésre  került  a  felértékelés, melynek  elvégzése  folyamatban  van.  Az 
ügyvéd úr elkészítette az egyezség tervezetet.
A  képviselői indítványokkal kapcsolatban  említésre  került,  hogy a Kölcsey  utcai  égetés 
panaszbeadvány vonatkozásában  helyszíni  szemlére kerül  majd  sor. Szintén  helyszíni 
szemlére került sor a jelzett állattartási  panasz kivizsgálásakor, mely ügyben meg fog indulni 
a hatósági eljárás. Elmondja továbbá, hogy az udvaron folyamatban van a tüdőszűrés. Nehéz 
feladat 1700 embernek a szűrése buszos megoldással. Három nap lett megadva, de várhatóan 
szükséges még egy nap. 
Kiss     Gyuláné képviselő  
Érdeklődik miért nem kapott értesítést a tüdőszűrésről?
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
A falu egyik felére most, a másik felére egy másik időpontban kerül sor. 
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Felajánlja a jövőt illetően, hogy  szívesen kinyitja rendelőjét és az orvosi parkolót is igénybe 
lehet venni.
Kiss     Gyuláné képviselő  
A jövőt  illetően  javasolja,  hogy az intézményi  dolgozók részére legyen  kijelölve  időpont, 
hogy a szűrés gördülékenyebben és minél kevesebb munkaidő kieséssel járjon.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Sajnos a mobil eszközök költségesebbek, az OEP támogatást nem adott.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
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Elmondja, hogy gondolkodik  egy röntgen  gép  beszerzésében  (Önkormányzattal  karöltve), 
amely tüdőszűrésre is alkalmas. A beruházás milliós nagyságrendű.

Dr.     Kiss Gyula jegyző  
Lehetősége van  mindenkinek,  hogy  2000  forint ellenében  Püspökladányban  vagy 
Berettyóújfaluban megszűresse magát.
Erdős     Zsolt képviselő  
Mit mondhatunk a lakosoknak?
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
Még ez évben lesz szűrés. 

A képviselő- testület a tájékoztatást tudomásul veszi.                                                                 

1.     napirendi pont  
Az Önkormányzat 2012. évi I. félévi költségvetésének teljesítéséről 

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megkéri a  pénzügyi  bizottság  elnökét  Papp  László  Csabát,  hogy  ismertesse  a  pénzügyi 
bizottság tárgyi üggyel kapcsolatos döntését.
Papp     László Csaba képviselő  
A Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek  az 
elfogadását.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem hangzik el, így szavazásra kéri a testület 
tagjait.
A képviselő-testület 7  igen  szavazattal,  nem  és  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  határozatot 
fogadja el:
 

185/2012.(IX.13.)     KT határozat  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az 
önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetés I. féléves 
végrehajtásáról  szóló beszámolót  áttekintette,  megtárgyalta  és 
elfogadja.  Kinyilvánítja,  hogy  a  második  félév  során  is 
törekedni kell a költségracionalizációra, különösen a működés 
terén.
A  Testület  felkéri  a  jegyzőt  és  a  polgármestert  a  szükséges 
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

Dr. Kiss Gyula jegyző

2.     napirendi pont   
Az Önkormányzat és Intézményei 2012. évi költségvetésének 3/2012. (II. 08.) KT 
rendelet módosítása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
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Megkéri újból a pénzügyi bizottság elnökét Papp László Csabát, hogy ismertesse a pénzügyi 
bizottság döntését.
Papp     László Csaba képviselő  
A Pénzügyi  Bizottság  megtárgyalta,  elfogadta  és  javasolja  a  Képviselő-  testületnek a 
költségvetési rendelet módosításának elfogadását.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Mivel a testület részéről a napirenddel kapcsolatban hozzászólás nem érkezik, így szavazásra 
kéri a testület tagjait.
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2012.(IX.13.) számú  rendelete

az önkormányzat és intézményeinek 2012. évi költségvetéséről  szóló 
 3/2012.(II.08.) KT. rendelet módosításáról

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.évi 
CXCV törvény 23. §. (1) bekezdése  alapján 2012.évi költségvetéséről az alábbi rendeletet
alkotja: 

1. A rendelet hatálya, az önkormányzat szervei  
                               1.§

 A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 
                                                                   2.§

 (l) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
a., önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: 

                  Polgármesteri Hivatal 
b., önállóan működő költségvetési szerve: 

Balassa Iván Közművelődési Intézmény 
Általános Művelődési Központ Raffay Lajos Tagiskolája 
Kabai Napközi Otthonos Óvoda Bárándi Tagóvodája 

                  Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ Bárándi Telephelye 
(2) A Polgármesteri Hivatal, valamint a Balassa Iván Közművelődési Intézmény

külön-külön címet alkotnak. 
(3) A közoktatási feladatokat az önkormányzat intézményfenntartó társulás keretében 

látja el Kaba, Sáp és Tetétlen településekkel közösen. 
A tagintézmények költségvetése a gesztor (Kaba) település költségvetési rendeletébe 
épül be azzal, hogy önkormányzati hozzájárulást jelen rendelet is tartalmazza. 
A Tagintézmények gazdálkodását a gesztor önkormányzat gazdasági egysége 
koordinálja, mely szintén közös finanszírozású, a társulási megállapodásban 
meghatározottak szerint. 

(4) A szociális feladatokat az önkormányzat intézményfenntartó társulás keretében látja el 
Kaba, Biharnagybajom és Sáp településekkel közösen. A közösen fenntartott intézmény 
Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ/ költségvetése Kaba város költségvetési 
rendeletébe épül be azzal, hogy az önkormányzati hozzájárulást jelen rendelet is 
tartalmazza. 

(5) A költségvetési rendelet-tervezet összeállítása során a jegyző a költségvetési szervek 
vezetőivel (tagintézmény vezetőkkel is) koncepcionális és számszaki egyeztetéseket 
végzett. 

(6) Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a 
a 1. sz. melléklet  szerint külön címet alkotnak. 
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II. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,
a hiány mértéke

 (l)A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012.évi 
költségvetését

                522.265 e Ft bevétellel 
                625.806 e Ft kiadással 
                103.541 e Ft hitellel fedezett hiánnyal  állapítja meg.

                                                       
melyből:               8.754 e Ft    működési hiány
                           24.076 e Ft    felhalmozási többlet
                         170.000 e Ft    finanszírozási hiány
                                392 e Ft    támogatási kölcsön vissszatérülési többlet
                           50.745 e Ft    pénzmaradvány többlet
a.)  működési célú bevétel:              440.548 e Ft
      felhalmozási bevétel:                   30.580 e Ft
      tám.kölcsön megtér.                          392 e Ft
      pénzmaradvány                            50.745 e Ft
b.) működési célú kiadásokat 449.302 e Ft-ban 
ebből: 
- a személyi juttatások kiadásait 131.123 e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat   27.730 e Ft-ban
- a dologi kiadások 138.786 e Ft-ban
- a szociális és egyéb juttatásokat 102.653 e Ft-ban 
- a speciális célú támogatásokat   49.010 e Ft-ban 
                                                    
 felhalmozási célú kiadást:                                         6.504 e Ft-ban 
ebből: 
- a beruházások összegét        477 e Ft-ban 
- a speciális célú felhalmozási támogatásokat      6.027 e Ft-ban 
c.)finanszírozási műveleteket:
- likvid hitel felvétel                                                  103.541 e Ft-ban
- likvid hitel törlesztés                                               170.000 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A költségvetés pénzügyi mérlegét a 2.sz. kimutatás tartalmazza.

III. Költségvetési bevételek, kiadások, létszámkeret

A.) Költségvetési bevételek
4.§

 Az önkormányzat  2012 évi  költségvetési  bevételeinek forrásonkénti  megoszlását  az 3.sz. 
számú kimutatás tartalmazza, amit tovább részletez az 3/a. számú melléklet.
A  2012.évi  költségvetés  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  önállóan  működő 
költségvetési szervenkénti bevételi előiányzatait a 3/b melléklet tartalmazza.

B.) Költségvetési kiadások
5.§

(1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének kiadásait kiemelt előirányzatonként a 
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     4.sz. kimutatás tartalmazza.
(2)  A  2012.évi  költségvetés  önállóan  működő  és  gazdálkodó,  valamint  önállóan  működő 
költségvetési szervenkénti kiadási előiányzatait a 4/a melléklet tartalmazza.
(3.) Az önkormányzat fejlesztési, felújítási kiadásait a 4/b kimutatás tartalmazza. 
A költségvetési évben nincs olyan fejlesztési cél, mely megvalósításához a Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény szerint adósságot keletkeztető ügylet
megkötése válna szükségessé.
(4.)Általános tartalék felhasználásra került előre nem látható működési kiadásokra. 
(5) Az önkormányzat több éves kihatással kapcsolatos döntéseit, a hitelállomány 
     lejárat szerinti bontását a    8..sz. kimutatás tartalmazza. 
(6.)Az  önkormányzat  költségvetési  előirányzatait  feladatok  szerint  a  6.sz.  kimutatás 
tartalmazza.                                                        

C.) A költségvetési kiadások és bevételek
6.§

Az önkormányzat pénzmaradványa 50.745 e Ft, melyből 41.212 e Ft működési célú, 9.533 e 
Ft felhalmozási célú.

D.) Költségvetési létszámkeret
                                                                         7.§
(1) A Képviselő-testület költségvetési szerveinek létszámkeretét az alábbiak szerint 

állapítja meg: 
− Polgármesteri Hivatal 12 fő 
− Közművelődés    2 fő 
− Egészségügy   2 fő 
− Községgazdálkodás   8 fő 
− Parfenntartás                                                            1 fő
− Nem lakóingatlan hasznosítás                                  2 fő
− Étkeztetés   5 fő 
− Közhasznú, közcélú fogl. 56 fő
− Közoktatás 26 fő
− Szociális ellátás 10 fő

 (2) A Képviselőtestület a köztisztviselői illetményalapot a költségvetési törvényben 
      meghatározott 38.650 Ft-ban , a cafetéria juttatást 199.028 Ft-ban állapítja meg.
           

E.) Közvetett támogatások
A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat a   7 .sz. kimutatás alapján hagyja jóvá. 

IV. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8.§

(1) A tervezett és tényleges bevételek , valamint a meghatározott feladatok változása 
     alapján a Képviselő-testület a költségvetést év közben módosítja. 
(2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület 
      hatáskörébe tartozik.
3) Amennyiben év közben a Kormány, az Országgyűlés, illetve valamely költségvetési 
fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot 
biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A Képviselő- 
testület legalább félévenként - féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési 
koncepcióhoz kapcsolódóan, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének 
pótelőirányzatok szerinti módosításáról. 
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(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a 
részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. 

                                                                         9.§
(1) Az  önkormányzat  önállóan  gazdálkodó  költségvetési  szerve  saját  hatáskörben 

előirányzat-módosítást hajthat végre, melyről a - a jegyző által történő előkészítést 
követően- a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. 

A  Képviselő-testület  az  önállóan  gazdálkodó  intézmény  saját  hatáskörben 
végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább 
félévenként a 8.§.(3) bekezdés szerinti időpontban módosítja. 

(2)
                                                               10.§

 A  jóváhagyott  bevételi  előirányzaton  felül  keletkezett  többletbevétel  felhasználásáról, 
előirányzat módosításáról a Képviselő-testület dönt.

                                                                     11.§
(1) A 3. §.(1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében 

a  Képviselő-testület  elrendeli,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  készítse  elő  az 
önhibáján  kívül  hátrányos  helyzetbe  jutott  önkormányzati  kiegészítő  támogatás 
benyújtásához  szükséges  igénybejelentést  és  elő  kell  készíteni  a  számlavezető 
pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény 
kimunkálásáról,  valamint  a  hitelkérelem határidőben  történő  benyújtásáról  a  polgármester 
gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján. 
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során a hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a 
számlavezető pénzintézettől. 
(4)A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének j o gát a Képviselő-testület 1.000 
ezer Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.  A polgármester a hitelszerződésről annak 
aláírását követő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 
(5) Az 1.000 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a 
Képviselő-testületet illetik meg. 
                                                                     12. §
 (1) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többletet 
értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi 
műveletek lebonyolítását 1.000 ezer forintig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe 
utalja.  A  polgármester  a  megtett  intézkedésről  a  következő  képviselő-testületi  ülésen 
tájékoztatást ad. 
(3)A  (2)  bekezdésben  meghatározott  összeget  meghaladó  költségvetési  többlet 
felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt. 

                                                                     13. §
Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány 
meghaladja a 320 napot, vagy azh éves eredeti előirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 500
ezer forintot, a költségvetési szerv vezetője a polgármestert haladéktalanul írásban köteles 
értesíteni.
                                                                      14. §
 A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi ütemtervét havi bontásban az 5. sz. 
kimutatás  szerint hagyja jóvá. 
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                                                                      15.§
Az  önkormányzati  szintű  költségvetés  végrehajtásáért  a  polgármester,  a  könyvvezetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 

Záró rendelkezések 
               16.§

 Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január l. 
napjától kell alkalmazni

Dr Kovács Miklós                    Dr. Kiss Gyula 
  polgármester                                                 jegyző

Jelen rendeletet kihirdetem:  2012. 09.13.

                                                              Dr. Kiss Gyula
        jegyző

3     na  pirendi     pont  
Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról 

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Javasolja, hogy a  tervezetet  fejezetenként, illetve  paragrafusonként,  részenként  haladva 
tárgyalja át a testület. A tervezethez két módosító indítvány érkezett.
Általános rendelkezésekkel kapcsolatosan kiegészítés vagy módosítás nem szükséges. A 2. §-
ban található az állattartáshoz kapcsolódó szabályozás, illetve az állattartással kapcsolatosan 
említésre kerülő kirívóan közösségellenes magatartások.
Komoly vitát váltott ki a b) pont trágyakihordáshoz kapcsolódó szabályozás  esetebén a 10 
napos kivitel.
Módosultak az előző javaslatokhoz képest mind a b) e) f) pont. 
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Mai napon  három személy is megkereste  kutyatartással,  kapcsolatos  problémával.  Nagyon 
időszerű, az ezzel való foglalkozás.  A c) pontot,  a kutyák zárt helyen   tartását  fontosnak 
tartja. 
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ez folyamatos problémát jelent. A Bárándi élet  című újságban is megjelent a felhívás, ha 
valaki  kutyát  lát  az utcákon kóborolni, azt  azonnal  jelezze.  Egyre  több problémát  fognak 
jelenteni  a  kóbor  állatok. Amennyiben  az elfogadott  szabályozás  betartható  lesz,  a 
megelőzést fogja szolgálni.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Kinek a kötelessége a kerítést rendbe tenni?
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
Az eb tulajdonosának kötelessége a kutyát zárt helyen tartani.

  
9



A rálövés állatkínzás, bűncselekmény, nem tartozik a jegyző hatáskörébe.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Gátat kell szabni ezeknek a dolgoknak, sajnos egyre több a településen a kóbor állat.
Megkérdezi, hogy az állattartással kapcsolatban van e még felvetése valakinek.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Nagy feladatot jelentene-e évről évre feltérképezni, hogy kinek van beoltva a kutyája? Lenne 
egy kimutatás, nyilvántartás.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Fel lehet,  de januártól  elméletileg  minden kutya  chipet  kap,  ez  alapján  nyilvántartásba  is 
kerül.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Nem minden lakásbiztosítás tartalmazza a kutyaharapás által okozott sebesülés kezelését. 
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
A 2.  §  f)  pontja.  A  tulajdonosoknak  gondoskodni  kell  az eb beoltásáról,  meghatározott 
időnként. Munkaerő kapacitás kell arra, hogy a faluban felmérésre kerüljön, hány kutya van 
és van-e védő oltása.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Öt évvel ezelőtt volt ilyen felmérés az Önkormányzatoknál.
   Kovács Miklós polgármester  
Fel lehet mérni és elméletileg az állatorvos is vezet egy ilyen nyilvántartást, milyen utcán, 
kinek hány kutyáját oltotta.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Van egy kötelezettség az ANTSZ felé, ha 24 órán belül nem mutatják be az oltási könyvet 
vagy nem megfigyelhető a kutya, onnantól kezdve veszettséggel fertőzöttnek kell tekinteni a 
sérülést.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Hogyan lehet megoldani, hogy jelentsék a lakosok?
Kiss     Gyuláné képviselő  
Nyomon volt-e  követve  eddig  az  Önkormányzatnál,  hogy  kik  azok,  akik  kutyával 
rendelkeznek? Arról van egy nyilvántartás az Önkormányzatoknál, hogy kinek van beoltva a 
kutyája.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Kellene, hogy  legyen. A  körzeti  állatorvosnak  meg  kellene  küldeni  minden  évben az 
Önkormányzat részére. Mai napig nem kaptuk meg az ezévi  oltási papírokat, de elméletben le 
kellene jelenteni. Felszólítást kellene küldeni, s végső esetben bírságot kiszabni.
Házról házra végig kell járni és leellenőrizni, hogy kinek van kutyája. Már ha három van egy 
udvarban, akkor bírságolni kellene, mert az állattartó rendelet szerint kettő lehetne. 
Papp     László Csaba képviselő  
Nem életszerű, hogy aki kutyatenyésztésből szeretne élni, annak két kutyát lehet tartani.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Van erre  rendelet.  Két külön kategória van; aki  kedvtelésből,  és  aki  haszonállatként  tart 
kutyát.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Az Országos Ebtenyésztőknél regisztrált tenyésztőnek kell lenni. 
Papp     László Csaba képviselő  
Nem szeretné, ha túlszabályoznánk a dolgokat, nehogy visszás dolog legyen. ( Pl. ha  X. Y 
juhásznak 3 munkakutyája van, aki nem hobbiból tartja ezeket.)
„Minden jogszabály annyit ér, amennyire betartható”
Dr.     Kovács Miklós po  lgármester  
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Ha az egész település felmérésre kerül és van egy nyilvántartás kinek, hány állata van, el kell 
gondolkozni,  hogy  milyen  következményekkel  járhat, ha  kettő kutya  felett  mindenkit 
megrovunk és pl. jövő hónaptól csak kettő kutyája lehet.  Az is egy komoly kérdést vet fel  , 
hogy vannak olyan lakosok, akiknek egyáltalán be sincs jelentve, és be sincs oltva a kutyája. 
Aki eddig sem tudta beoltatni, az ezután sem fogja, nem fog gondoskodni a későbbiekben sem 
Majd szabadjára engedi, s ezáltal nőni fog a kóbor ebek száma.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Másfél évig élt az USA-ban, ott még levegőt sem szabad venni szabály nélkül. A DEKOM-
nak  is  van  nyolc kutyája,  speciális  esetekre.  A Józsai  Önkormányzattól  kértek  és  kaptak 
felmentést a rendelet betartása alól. Bizonyos esetekben lehet felmentést kérni és kapni. 
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Szerencsés lenne az állattartással  kapcsolatos  rendeletünket minél  hamarabb felülvizsgálni, 
átgondolni.  2005-ben és  2009-ben  lett módosítva,  de  lehet,  hogy  pontosan  ezeket  a 
szempontokat is figyelembe véve át kellene dolgozni. Mérlegelési jogköröket lehet kialakítani 
a képviselő-testület  részére, ezt lehet,  hogy az elkövetkezendő testületi  űléseken át kellene 
tekinteni, és  egy  rendeletmódosítással  a  jelenleg  hatályos  uniós, illetőleg  a  magyar 
jogszabályokat  is figyelembe véve egy átdolgozást készíteni.  Az ilyen eseteket  is  be lehet 
valamilyen formában építeni.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Meg kellene keresni a lehetőséget arra, hogyan lehet felmérni kinek hány kutyája van, és az 
be  van-e  oltva.  (Akár  a  közmunkások  bevonására  is  gondola.). Ennek  fényében   kell 
módosítani a rendeletet.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Szerinte pont fordítva kellene, módosítani előbb a rendeletet és utána alkalmazni.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Egyet ért, előbb a szabályozást kellene módosítani.
Papp     László Csaba képviselő  
Időben milyen sürgős ezt a rendelet meghozni?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ezek a  szabályozások,  magatartások  korábban  szabálysértésként  ugyanúgy  szankcionálva 
voltak, legalábbis nagy része a helyi rendeletekben. Április 15-tel hatályon kívül  helyezésre 
került. Jelen  pillanatban  nincs  rá  szabályozás,  így  nem  lehet  büntetni.  Ezeket  saját 
megnyugvásunkra és a település élhetőségét biztosítva kell meghozni.
Papp     László Csaba képviselő  
Kérése, hogy a most hatályos állattartó rendeletet küldjék át neki.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A következő októberi testületi ülésre el is készíthető az állattartó rendelet felülvizsgálata.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megkérdezi, hogy  a rendelet  állattartással  kapcsolatos 2.§-ához  van-e  még  módosítási 
javaslat, vélemény.  Maradhat-e  így?  A  testület  tagjainak  nem  volt  módosítási 
javaslata,véleménye. A 3.§ a növények telepítése. Ami vitát váltott ki a múltkor a gyep és a 
hozzá  kapcsolódó,  azokat  teljesen  kivettük.  A  telepítési  távolságok  nem  változtak.  A  d) 
pontba kiegészítésre került alábbiak szerint: a szomszédos épület – szintjében – lévő olyan 
növényeket,  melyek a telekhatártól  számított  2 méteren belül árasztja, tehát  a szomszédos 
ingatlan vizesedését elkerülje. Ne vizesedjen alá az épület. Volt a c) pont, ami az oldalhatárra 
épülő,  kerítés  mellé  telepített  növények  vágását  illeti.  Felmerült,  hogy  aki  esetleg 
sövénykerítést  készít,  akkor  azt  milyen  formában,  lehet-e  vagy  sem.  Azt  gondolja,  az  is 
megnyugtató választ ad, ha nem gondozza, nem ápolja, kárt okoz a mellette lévő épületben 
akkor tekintendő közösségellenesnek. 
Papp     László Csaba képviselő  
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Ha az utcafronton csinál az illető sövénykerítést?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Annak nincs  jelentősége.  Az épület  oldalhatárra  épült,  a kerítés  mellé  telepített  növények 
vágását illeti.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Telkek között.
Papp     László Csaba képviselő  
Tehát utcafronton lehet sövénykerítést csinálni?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Igen, lehet.
Papp     László Csaba képviselő  
Úgy értelmezi a 3.§ (1) a) pontot, hogy az ingatlan határa az utcafronti határ is.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Módosításra kerül a 3.§ (1) a) pontba bekerül az, hogy kivéve az utcafront.

( Közben megérkeznek a Takarékszövetkezet és az ABC bolt képviselői)

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Következik a 4.§ a köztisztaság. Az e) ponttal kapcsolatosan volt kérdés, hogy  az ingatlan 
előtti terület meddig tart, illetve kinek a gondozása alá tartozik. Itt belekerült az e) pontba, 
hogy  közút  széléig  terjedő,  bármely  oldalban  minden  ingatlan  előtt  művelendő  illetve 
karbantartandó  terület,  amely  a  közút  széléig  tart.  A  módosító  indítvány  tartalmaz  ezzel 
kapcsolatosan is kiegészítést. A szemetet, kommunális hulladékot felhalmoz, jelen pillanatban 
még csak úgy tartalmazza a rendelettervezet, hogy szemetet, de kerüljön kiegészítésre azzal, 
hogy  kommunális  hulladékot felhalmoz.  A 4.§  további  pontokkal  történő  kiegészítése a 
módosító indítvány alapján: Javasolja, hogy közpark területén héjas napraforgót és tökmagot 
fogyaszt, valamint  a  közpark  területén  dohányzás után maradt  csikkett nem  az  erre 
rendszeresített hulladékgyűjtőbe helyez el. Ezekkel a köztisztasági szabálysértésekkel az lesz 
a probléma, hogy egy esetben lehet szankcionálni, ha tettenérés történik. Nagyobb városokban 
közterület  felügyelők  tevékenykednek  és  ellenőrzik  a  szabálysértéseket.  Jelen  esetben  ez 
jegyzői feladatkör, akkor valósul meg, ha valakit rajta kapnak, hogy pl. eldobta a csikket.
Papp     László Csaba képviselő  
Nem kell túlszabályozni.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Szeméttárolókat kellene kihelyezni, ha a gyerekek jönnek az iskolából, nem tudják a szemetet 
hova eldobni. 
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Jogos a felvetés. A forgalmasabb helyeket fel kell térképezni. Az indítvány nem kerül be, a d) 
pont magába foglalja. A c) pont kiegészül a kommunális hulladékkal. Ehhez kapcsolódóan 
van-e valakinek módosítási javaslata?
Papp     László Csaba      képviselő  
Ha valamit el akarunk várni, akkor annak biztosítani kell a feltételét.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Kérdezne a  4.§  e)  pontjához.  Az  ingatlan  és  ingatlan  előtti  terület  tisztántartásáról  nem 
gondoskodik. „Ha nem gondoskodik valaki” meddig nem gondoskodik? (havazás esetén)
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Kabán olvasta, hogy egy nyomvonalat 24 órán belül kell letakaraítani.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
A gyerekek  panaszkodtak  sokat,  ha  pl.  reggel  mennek  fel  az  iskolába, sok  helyt  nincs 
eltakarítva a hó napokig. Igazuk van!
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Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Évekkel ezelőtt az emberek, amikor éjszaka hóesés volt, az volt az első, hogy korán  reggel, 
mire az emberek mennek munkába, eltakarítsák. Most egyre kevesebben mennek munkába és 
nem kelnek fel időben.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A köztisztasággal kapcsolatos helyi rendeletben benne van.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
A g) ponthoz lenne  kérdése.  Az ingatlan  előtti  csapadékelvezető  árkot  betemeti.  Aki  már 
évekkel ezelőtt betemette és az óta már 3 méter magas szilvafa nőtt a nyomvonalban?
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Az előbb hivatkozott  Polgármester  Úr arra,  hogy a már  megtett  kitelepített  dolgokra nem 
vonatkozik. Akkor erre sem?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A hatályba lépést követően kialakult dolgokról van szó.
Az árkok azok speciálisak, minden egyes ingatlan előtti árok vonatkozásában vízjogi létesítés 
és fenntartási engedéllyel kellene, hogy rendelkezzenek ezek a vízelvezetők. Jelen pillanatban 
a településen a betonaljzattal rendelkező árkoknak van ilyen. 
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Van, olyan utca ahol a közepén van árok, de az egyik végén sincs árok és a másik végén sincs 
árok. Ebben az esetben mi a teendő?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Létesíteni kellene csapadékvízelvezető árkot.
Papp     László Csaba képviselő  
Az egész vízelvezető árokhálózatot rendbe kell tenni. Ekkor látható, hogy az szikkasztó, vagy 
vízelvezető árok. Ez után kérhető számon a lakosságtól.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Az m) ponthoz szeretné javasolni, elegendő hirdetőtáblát kellene biztosítani, mert csak akkor 
tudjuk megkövetelni.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Az o) pont mit jelent. Közparkban füvesített területre járművel ráhajt, vagy azon parkol.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Véleménye szerint maradjon úgy, közparkban füvesített területre járművel ráhajt, vagy azon 
parkol.
Módosításra  került  a  p)  pont  is,  bekerült  a  károkozás.  Illetve  a  q)  pont,  vállalkozói 
tevékenységének ellátásához, nem pedig tevékenységéhez. 
Következő 5.§ közterület használat. Beépítésre került a közterületről szóló rendelet.
6.§ Vásár és piactartás helyi rendelethez kapcsolódóan tartalmazza a tiltó rendelkezéseket.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Pontosan lehet tudni melyik a piac területe?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Konkrétan meg van jelölve, behatárolva.
7.§ a kötelező közszolgáltatások igénybevétele. Nincs hozzá a testületnek módosító javaslata.
A 8.§ köztemető fenntartása és üzemeltetése. A p) pont volt kérdéses. A temetőben végzendő 
munkát - a hozzátartozók részéről történő sírgondozást kivéve- a temető üzemeltetőjének nem 
jelenti be. Kiegészítésre került az itt elhangzottakkal.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Az m) ponthoz lenne kérdése. Senki sem helyezhet el padot a temetőben a sír körül?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Jelen pillanatban nem. Az üzemeltető engedélyezheti.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
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A temetőben fakivágással kapcsolatosan kihez kell fordulni?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Elsősorban az üzemeltetőhöz és azután az Önkormányzathoz. 
Amennyiben vitássá válik a dolog a szomszédos sírhelynek a tulajdonosával, kivizsgálásra 
kerül, egyedi határozat formájában történik meg pl. a fakivágás. 
Kiss     Gyuláné képviselő  
Jó lenne úgy szabályozni, hogy annak eredményeként a temető szebb legyen.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Az üzemeltető feladata elsősorban.
9.§  a  zászló  és  címer  használat,  amihez  nem  volt  módosítási  javaslat  a  10.§  a  hirdető- 
berendezések és hirdetmények elhelyezése. Itt kiegészítésre került a c) pont.
A 11.§ alkalmazható jogkövetkezmények.
Erdős     Zsolt képviselő  
Módosító indítványával  kapcsolatban  érdeklődne,  hogy  az  azonos  neműekkel  kapcsolatos 
magatartások szabályozhatóak-e, melyet a módosító indítvány is tartalmaz.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Nem javasolja, mert alkotmányellenesnek tartja.
Megkérdezi, hogy a többi ponttal és módosításokkal egyet ért-e testület. 
További kiegészítés  és  javaslat  nem  érkezett,  így  a  testület  7  igen  szavazattal,  nem  és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el:

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő –testületének
15/2012.(IX.13.) számú rendelete

 az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.  §  (4) 
bekezdésének  e)  pontjában,  valamint  a  szabálysértésekről,  szabálysértési  eljárásról  és 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében 
kapott  felhatalmazás  alapján,  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 51
. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak az a magatartás 
minősül,  amely  a  társadalomra  nem  veszélyes,  ezért  szabálysértésnek  vagy 
bűncselekménynek  nem minősül,  de  a  közösségi  együttélés  szabályaival  ellentétes  és  azt 
Báránd Község Önkormányzatának Képviselő –testülete (továbbiakban: Képviselő – testület) 
e rendeletben tiltott, kirívón közösségellenes magatartásnak minősít.
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket 
magasabb  szintű  jogszabály  bűncselekménynek  vagy  szabálysértésnek  minősít,  vagy  más 
módon szankcionál.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások
2. §

Állattartással összefüggésben tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki:
a) megszegi az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2004. (XII.23.) számú KT rendelet 

5. § (3) bek., 6. §, 8. § 9. §, 10. §, 12.§ (2) bek., 13. §., 14. § (5) bek. 16. §., 17. §(1) 
bek. , 18. §., 19. § (1)-(5) bekezdését.
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b) az ingatlanon a trágyát nem a jogszabályokban meghatározott trágyatárolóban tárolja, 
továbbá  szükség  szerinti  időközönként  nem gondoskodik  a  trágya  elszállításáról  a 
megfelelő  helyre.  A  trágya  elszállítása  azelőtt  válik  szükségessé,  mielőtt  a 
trágyatárolásra szolgáló ingatlan környezetében megjelennek a zavaró hatások (szag, 
rágcsálók, rovarok)a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről nem 
távolítja el

c) az állattartás során az állat más ingatlanra való átjutását nem akadályozza meg

d)  az állatot elhagyja

e) amennyiben nem kívánja az állatot tovább tartani, nem gondoskodik annak 
elhelyezéséről,- állategészségügyi telepnek, illetve állatmenhelynek nem adja át – 
végső esetben állatorvossal nem altatja el.

f)  az  ebet  jogszabályban  meghatározott  kötelező  védőoltással  nem  oltatja  be 
meghatározott időközönként, vagy az eb jogszabályban meghatározott korát követő 30 
napon belül

g) a veszélyes  és veszélyesnek minősített  ebet  nem olyan megfelelően zárt,  bekerített 
helyen  tartja,  amely  megakadályozza  az  ebnek  a  közterületre  történő,  felügyelet 
nélküli kijutását, az eb embernek vagy állatnak sérülés okozását.

A növények telepítése
3. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a) belterületen  a  legkisebb  telepítési  (ültetési)  távolságot  az  ingatlan  határától  – 
kivéve utcafront - nem tartja az alábbiak szerint:

• szőlő,  valamint  3  méternél  magasabbra  nem  növő  gyümölcs-  és  egyéb 
bokor (élő sövény) esetében 1,50 méter

• fenti  ültetési  távolság  irányadó  azon  gyümölcs-,  és  egyéb  bokor  (élő 
sövény) esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3, 00 méteres 
magasságot meghaladja, de metszéssel a magassága a 3 métert meg nem 
haladóan korlátozva van

• 3 méternél  magasabbra nem növő gyümölcs-  és egyéb fa esetében 2,00 
méter

• 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és 
egyéb bokor (élő sövény) esetében 3,00 méter

• Az építmény falától lombos fa telepítése 4,00 méter

b) kúszó-kapaszkodó növény nem saját tulajdonú kerítésre, építményre futtat fel.
c) a  szomszédos  ingatlanon  az  épület  oldalhatára  épült,  a  kerítés  mellé  telepített 

növények vágását nem végzi el olyan módon, hogy azok a kerítéshez és épülethez 
ne érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be

  
15



d) árasztással locsolja a szomszédos épület magasságában – szintjében - lévő olyan 
növényeket, melyek a telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki, 
a. a  közterületre  –a  tulajdonoson  kívül  –fát,  cserjét  (bokrot)  ültet  az 

önkormányzattal  történő  előzetes  egyeztetés,  írásban  megadott  hozzájárulás 
nélkül, a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően.

b. a  közterületre  engedéllyel  telepített  fák,  cserjék  fenntartásáról  nem 
gondoskodik, azokat elhanyagolja

c. a közterületre ültetett fát hatósági engedély nélkül kivágja
d. a növények telepítési  távolságáról szóló önkormányzati  rendelet szabályaitól 

eltérően ültetett növényt nem telepíti át, nem gondozza és az eredeti állapotot 
nem állítja helyre.

Köztisztaság

4. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el aki 
a. az általa használt,  illetve tulajdonát képező ingatlant írásbeli  felszólítás után 

sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól és szeméttől nem tisztítja 
meg

b. a szeméttelepen mérgező, robbanó, sugárzó, fertőzést keltő anyagot helyez el
c. szemetet, kommunális hulladékot felhalmoz
d. közterületen  a  szemetet,  hulladékot  nem az erre  rendszeresített  és  felállított 

hulladékgyűjtőben helyezi el
e. az ingatlan és az ingatlan előtti –közút széléig terjedő -bármely oldalban lévő 

terület,  járda  tisztántartásáról  (pl.hó  eltakarításáról,  síkosságmentesítéséről, 
gyomnövények eltávolításáról) nem gondoskodik

f. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a 
csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja

g. az ingatlan előtti csapadékelvezető árkot betemeti
h. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán, illetve mellette 

nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak s bokrok nyeséséről nem gondoskodik
i. a járdáról letakarított  havat a gyalogos,  illetve járműközlekedést  akadályozó 

módon rakja le. Havat az útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, 
tömegközlekedéshez  szolgáló  jármű  megállóhelyénél,  a  közüzemi 
szolgáltatási,  felszerelési  tárgyra,  közérdekű létesítményre,  illetve parkosított 
területre rakja

j. gépkocsit tiltott helyen és módon mos
k. szennyvizet,  eldugulás  vagy  rongálódás  okozására  alkalmas  anyagot 

csapadékvízlefolyó  utcai  aknába,  illetőleg  a  csapadékelvezető  árokba  vezet, 
önt

l. az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el
m. építményeket, kerítéseket, élőfát bármilyen felirattal rongál
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n. közterületen elhelyezett és az általa beszennyezett felszerelési és berendezési 
tárgyakat nem tisztítja meg

o.  közparkban füvesített területre járművel ráhajt, vagy azon parkol 
p. közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy 

elhelyez, s ezzel másnak kárt okoz 
q. vállalkozói  tevékenységének  ellátásához,  magángazdálkodásához  szükséges 

gépet, gépjárművet közterületen tárol
r. alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot 

nem gyűjti össze és az elszállításáról nem gondoskodik
s. a  településen  lévő  vízgyűjtőkbe,  belvízelvezető  árkokba  szennyvizet, 

trágyalevet levezet, szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi
t. rothadó  bűzös  szemét,  hulladék  elszállításáról,  megsemmisítéséről 

haladéktalanul nem gondoskodik
u. avar  és  kerti  hulladékok  nyílt  téren  történő  égetését  nem  az  előírásoknak 

megfelelően végzi
v. nem gondoskodik az ingatlanon belül a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról.

(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el,
a. az  intézmények,  szórakozóhelyek,  vendéglátóipari  egységek,  kereskedelmi 

üzlethelyiségek,  kirakatok  és  más  elárusítóhelyek  üzemeltetője,  aki  nem 
gondoskodik az üzlet előtti járdaszakasz tisztán tartásáról, téli időszakban hó- 
és síkosságmentesítéséről, a zárás előtt a szemét összetakarításáról

b. a  közterület  rendeltetéséről  eltérő  célokra  (árusítás  stb.  céljára)  történő 
használat  esetén a használó, amennyiben a közvetlen környezetét  nem tartja 
tisztán. A közterület ilyen célokra történő használatát követően a használó a 
közterületen  az  árusításból  keletkezett  hulladékot  nem  gyűjti  össze,  és  az 
eltávolításáról nem gondoskodik

c. aki  építési,  bontási,  tatarozási  munkákat,  közműépítéssel  kapcsolatos 
tevékenységet úgy végez, hogy nem gondoskodik arról, hogy a por és egyéb 
szennyeződés a közterületre ne jusson s a vízelvezetés biztosítva legyen

d. aki az építési, bontási, tatarozási munkálatok helyét, szükség esetén a környező 
közterülettől nem zárja el

e. aki a munkálatok végzése során a közterületen keletkezett építési törmeléket, 
szemetet a befejezést követő 2 naptári napon belül nem szállítja el az építési 
törmelék elhelyezésére kijelölt helyre, és a közterületet nem állítja helyre

f. aki közterületen szennyező anyagot (pl. szemét, törmelék, trágya) szállít, s a 
szállítás következtében a közterületet szennyezi, s a szennyeződés előidézője a 
szennyeződést nem távolítja el és a további szennyeződés megakadályozásáról 
nem gondoskodik

g. aki állatot közterületen legeltet, illetve a kihajtás okán a közterületet szennyezi, 
s a szennyeződést nem távolítja el,

h. közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot kiönt, válogat, szétszór
i. közterületen,  zöldterületen  lévő  növényeket  (fa,  cserje,  bokor) megrongál, 

megcsonkít leszakít
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j. állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék 
levegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti 
közterületen vagy magánterületen elhelyez.

Közterület használat
5. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes  magatartást  követ  el,  aki  a  közterület  használatáról  szóló 
9/2004. (V.25.)  rendeletben  foglaltakkal  ellentétesen  a  közterületet  engedély  nélkül  veszi 
igénybe, vagy engedélytől eltérően használja.

A vásár és piac tartása
6. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki
a) a helyi vásárok és piac rendjéről szóló 13/2007 (VI.19.) KT rendelet 4.§., 5.§. (2), (3) 

bek., 6.§.,  7.§., 8.§., 10.§.-aiban foglalt rendelkezéseit megszegi,

b) a vásár  és piac területén  a  forgalmat  akadályozza,  közlekedési  utakat  eltorlaszolja, 
hangoskodik

c) a vásár és piac területén tüzet rak

d) a  vásár  és  piac  területén  a  gyümölcshulladékot,  zöldséget,  vagy  bármely  más 
hulladékot elszór, vagy ezeket a területeket bármely módon beszennyezi.

Kötelező közszolgáltatások igénybevétele
7. §

(1)Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki

a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 
5/2012. (II.28.) KT rendeletben foglalt 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 az 5/2012.  (II.28.)  KT rendeletben 12.  §-ában 

foglalt kötelezettségét megszegi.
f)  települési szilárd hulladékának az ingatlanán belüli gyűjtésével elősegíti a szóródást, 

rovarok, rágcsálók elszaporodását,
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g) megakadályozza  a  hulladékgyűjtő  edény  begyűjtő  járattal  történő  kiürítését,  a 
hulladékgyűjtő edényt a közút illetve gyalogút forgalmát akadályozó módon helyezi 
el, s ezáltal baleset, vagy károkozás veszélyét idézi elő

h) a hulladékgyűjtő sziget használatára vonatkozó szabályokat megszegi,
i)  más  tulajdonában vagy használatában  álló  ingatlanon  a  tulajdonos  vagy használó 

hozzájárulása nélkül települési szilárd hulladékot helyez el.

Köztemető fenntartása és üzemeltetése

8. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 

a) a temetőben a temetési hely gazdálkodás szabályait megszegi,
b) ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott urnát tiltott helyen helyezi el,
c)  a  temető nyilvántartási  rendjére,  továbbá a sírok díszítésére  nem szolgáló tárgyak 

temetőbe való bevitelére vonatkozó előírásokat megszegi,
d) olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség
e) kegyeleti érzéseit sérti, a kegyeleti jog gyakorlását akadályozza vagy gátolja,
f) a temető területére elrendelt gépkocsi korlátozást vagy tilalmat megszegi, illetve nem 

a leírtak szerint közlekedik,
g) a temetőbe állatot visz be,
h) a tűzrakási tilalmat megszegi,
i) a sírkőmaradványok elszállítására irányuló felhívásnak nem tesz eleget,
j) a temetőbe 1,5 m-nél magasabbra növő fákat, bokrokat ültet ki,
k) a  megváltott  temetési  helyen  túlterjeszkedő  szegélykőt,  síremléket,  sírboltot  vagy 

sírjelet az üzemeltető felszólítása ellenére a megváltott temetési helyen túlterjeszkedve 
helyezi el, és ezáltal a szomszédos temetési helyeket akadályozza,

l) a  közvetlen  veszélyt  okozó  síremlék,  sírjel  karbantartásáról,  helyreállításáról  az 
írásbeli felhívás ellenére sem intézkedik,

m)  a megváltott  temetési  helyen az üzemeltető hozzájárulása nélkül kerítést,  illetve a 
temető  területén  padot  helyez  el,  és  azt  az  üzemeltető  felszólítása  ellenére  sem 
távolítja el

n) a sírhelyek között a sírok gondozásából származó szemetet tárol
o) a sírra ültetett növényzettel akadályozza a sír körüli utakon a közlekedést
p) a temetőben végzendő munkát- a hozzátartozók részéről történő sírgondozást kivéve- 

a temető üzemeltetőjének nem jelenti be 
q) magatartásával vagy tevékenységével sérti mások kegyeleti érzéseit.

Zászló és címer használata
9. §

Tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartást  követ  el,  aki  az  Önkormányzat  jelképeit 
jogosulatlanul az engedélytől eltérően vagy a közösséget sértő módon használja fel.
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Hirdető- berendezésekés hirdetmények elhelyezése
10. §

(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki hirdetményt helyez el
a. közterületi út, járda, gyalogút burkolatára festett kivitelben,
b. középültek falain, kerítésein és kapuin 
c. közterületeken álló fákon –amennyiben ezzel a fát rongálja -  padokon
d. emlékműveken
e. buszmegállókon
f. szobrokon.

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt alkalmazható jogkövetkezmények

11. §

(1) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetőjével 
szemben 50.000,-Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, mely ismételhető.

(2) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell 
venni

a.  a  tiltott,  kirívóan  közösségellenes  magatartás  súlyát  és  a  felróhatóság 
mértékét, és

b. az érintett  vagyoni  helyzetét  és jövedelmi viszonyait,  amennyiben azok a a 
hatóság rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóak.

Eljárási szabályok

12. §

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárást a 
jegyző,  illetve  a  polgármesteri  hivatal  ügyintézője  észlelése  és  hivatalos  tudomása 
alapján, vagy bármely személy vagy szervezet jelzése alapján kell lefolytatni.

(2) A közigazgatási eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

13. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

       
                -------------------------------                 ----------------------------------
                   Dr. Kovács Miklós Dr. Kiss Gyula
                         polgármester       jegyző
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Jelen rendeletet kihirdetem:  2012. szeptember 13.

      Dr. Kiss Gyula
                                                                                   jegyző

4.     napirend  
ABC előtti parkoló felújítása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Köszönti a Takarékszövetkezet és ABC bolt képviselőit.  A takarékszövetkezet és ABC előtti 
terület aszfaltozása a múlt héten már szóba került. Kaptunk egy árajánlatot egy aszfaltréteg 
felhordásáról, ami jelen pillanatban 245 000 Ft + áfa volt. Fel lett mérve, hogy mi lenne, ha 
egy vékony réteggel saját hatáskörben lenne ez megoldva. Kb. 45m2 területen kb. 45 000 Ft 
bruttó anyagköltséggel kellene számolni, ami 5 cm betonréteget jelent. Alternatívaként ez az, 
ami felmerülhet és ezért hívtuk meg a Takarékszövetkezet és az ABC képviselőit, hogy ezzel 
kapcsolatosan  ők  is  kapcsolódjanak  be  a  napirend  tárgyalásába.  Kérdezi  a  meghívott 
vendégeket, hogy ezzel kapcsolatosan szeretnének e valamit elmondani vagy hozzáfűzni.
Fülöp     Jánosné ABC bolt vezetője  
Nekik mindegy, csak járható legyen, és ne legyen balesetveszélyes.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
A legköltséghatékonyabb módszerben gondolkodunk elsősorban.
Papp     László Csaba képviselő  
A múltkor  szó  volt  róla,  hogy  megnézik,  hogy  az  elkövetkezőkben megépülendő 
szennyvízcsatornát  ez  a  munka  nem  akadályozza-e.  Az  ABC,  Takarékszövetkezet  és 
Önkormányzat közül az Önkormányzat a legszegényebb. Felmerült, ha hagyományos beton 
járda készülne, a meglévő járdát felverni és helyette egy új betonjárdát önteni. Nézték-e ennek 
a költségeit?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Költségeit nem nézték.  Gyakorlatilag  ez most  egy 5 cm-es réteggel van számolva,  ha ezt 
felverjük annak a három, négyszerese. Így több lenne költségileg. 
Papp     László Csaba képviselő  
Meddig lesz a járda?
Fülöp     Jánosné ABC bolt vezetője  
A két bejáró kimaradna.
Papp     László Csaba képviselő  
Tehát ahol a térkő le van rakva, ennek a szélességében szintbe hozni a műkővel?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Azért nézték ezt  az 5cm-es réteget,  mert  ezzel  ki  lehet  egyenlíteni,  és nem kellene  sokat 
rákölteni. Srégen kialakítva, hogy a csapadék is levezetésre kerüljön.
Nem sok különbség van a térkő és a jelenlegi járda között, azt szintbe lehet hozni.
Ha zárt árkot szeretnének, ahhoz kell az Önkormányzat hozzájárulása és a közút engedélye is, 
mert közvetlenül az út mellett van.
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Elsődlegesek a költség szempontok, mert a keret az nagyon szűkös, ha ezt saját hatáskörben 
meg lehet oldani és a testület is hozzájárul, akkor ezzel a betonréteggel lefedésre kerül.
Fülöp     Jánosné ABC bolt vezetője  
Nagyon jónak tartja és megköszöni a testület hozzájárulását. 
Karalyos     Béláné Takarékszövetkezet képviselője  
Mikor kerül erre sor?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Amennyiben most megszavazza a testület.
Szavazást  rendel  el.  Megkérdezi,  hogy  a  Képviselő-  testület  hozzájárul-e  a 
Takarékszövetkezet és ABC bolt előtti járda saját hatáskörben történő felújításához?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

186/2012.(IX.13.)     KT Határozat  
Báránd Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a Báránd, 
Vörösmarty 34. szám alatti Takarékszövetkezet és ÁBC előtti 
járda  szakasz  saját  hatáskörben  történő felújítását  –  45  m2 
területen,  saját  dolgozók  igénybevételével,   beton  alapanyag 
felhasználásával – határozza el.

Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester
Határidő: azonnal

5.     napirend  
Rendeletalkotás a növények telepítési távolságáról

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Felkéri Jegyző urat, hogy módosítási javaslatait mondja el.
Dr.     Kiss Gyula jegyző  
Elmondja, hogy kivételre került a gyeptelepítési távolság, amiről szó volt.
3.§-ba bekerült egy (4) bekezdés. A 4.§ (3) bekezdésben legyen kihúzva, hogy allergiát okozó 
fajta nem ültethető. Módosításra került a 4. § (2) rész, amelyben az ültető köteles gondoskodni 
a növények gondozásáról.
Papp     László Csaba képviselő  
Ha ez hatályba lép, akkor minden faültetés engedélyköteles lesz?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Így van, ez eddig is így lett volna. A jogszabály úgy szól, ha kivágsz egy fát, ültetni kell 
helyette  újat,  erre  már  engedély  kell.  Vannak  kivételek,  pl.  ha  a  közlekedés  biztonságát 
veszélyezteti, akkor nem lehet újraültetni.
Megkérdezi, hogy a kettő módosítási javaslattal elfogadja-e a testület a növények telepítési 
távolságáról szóló rendeletet?
A testület 7 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadja el:

Báránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2012.(IX.13.) számú rendelete 
a növények telepítési távolságáról

Báránd  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  helyi  önkormányzatokról  szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a belterületen 
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elültetésre kerülő fák és cserjék telepítési  távolságára vonatkozó szabályozásáról  az alábbi 
rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések
1. §

Ezen rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a község belterületén 
történő fák és cserjék telepítését, ültetését a helyi előírások betartása mellett oly módon, hogy 
a várható lombkorona és gyökérzet  figyelembevételével  elkerülhetőek legyenek a későbbi 
jogviták a szomszédok között.

2. §

(1) A  rendelet  hatálya  kiterjed  Báránd  község  közigazgatási  területén  növényültetést, 
telepítést  vagy  kivágást  végző  természetes  és  jogi  személyekre,  valamint  a  jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) E  rendelet  előírásait  kell  alkalmazni  egyéb  jogszabály  által  nem  szabályozott 
kérdésekben, szőlő, bokor, sövény, gyümölcs és egyéb fa stb. ültetése, telepítése, gondozása 
és kivágása esetében. 

(3)  E  rendelet  hatály  nem  terjed  ki  a  2009.  évi  XXXVII.  törvényben  és  végrehajtási 
rendeleteiben szabályozott erdőkre, fatelepítésekre.

Telepítési távolságokra vonatkozó előírások
3. §

(1) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan - telek - határától:
- szőlő, valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor 

(élő sövény) esetében 1,50 méter
- fenti ültetési távolság irányadó azon gyümölcs-, és egyéb bokor (élő sövény) 

esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3, 00 méteres magasságot 
meghaladja,  de  metszéssel  a  magassága  a  3  métert  meg  nem  haladóan 
korlátozva van

- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 2,00 méter
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és 

egyéb bokor (élő sövény) esetében 3,00 méter
- Az építmény falától lombos fa telepítése 4,00 méter
- Kúszó-kapaszkodó növény csak saját tulajdonú kerítésre, építményre futtatható 

fel

 (2) A (1) bekezdésben foglalt ültetési (telepítési) távolságok alól kérelemre a polgármester 
eltérést  engedélyezhet,  amennyiben  a  növénytelepítéssel  érintett  szomszéd  ehhez  írásban 
hozzájárul.  A  kérelemhez  csatolni  kell  a  növénytelepítéssel  érintett  szomszéd  írásbeli 
hozzájárulását.

(3)  Amennyiben  a  szomszédos  ingatlanon  az  épület  oldalhatárra  épült,  a  kerítés  mellé 
telepített  növények vágását úgy kell  elvégezni,  hogy azok a kerítéshez és az épülethez ne 
érjenek hozzá, a tető fölé lombkoronájuk ne nyúljon be.

  
23



(4) Sövény épület elhelyezésére szolgáló helyen kívül – pl.: kertben – közvetlenül a kerítés 
mellé  vagy helyett  is telepíthető,  de úgy kell  gondozni,  hogy ne nyúljon át a szomszédos 
ingatlanra.

Közterületen történő telepítés
4. §

(1) Közterületen cserjét, fát telepíteni csak engedéllyel lehet. Az engedélyt kérelemre a jegyző 
adja ki.

(2) A közterületen elültetett növények gondozásáról az ültető köteles gondoskodni.

(3) Közterületen elsősorban őshonos magyar fajtájú (nem tájidegen) fák ültethetőek. 
(4) A legkisebb ültetési (telepítési) távolság közterületen:
a) gázvezetéktől 2,0 méter
b) egyéb vezetéktől, csapadék-víz elevezető ároktól 1,0 méter
c) fák  közötti  ültetési  távolság  alacsony  növekedésű  fa  esetén  5,0  –  6,0  méter,  magas 

növekedésű fa esetén 6,0 – 10,0 méter.
d) kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 2,0 méterre, ajtó, ablak elé legkevesebb 

2,5 méterre, kapubehajtótól legkevesebb 0,8 méterre - törzsmagassága minimum 2,2 méter
e) középkoronájú fa telekhatártól, épülettől minimum 2,5 méterre, ajtó, ablak elé legalább 3 

méterre, kapubehajtótól minimum 1 méterre - törzsmagassága minimum 2,2 méter
f) nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől minimum 3 méterre, ajtó-, ablak elé minimum 

3,5 méterre, (fasorban egységes törzsmagassággal), kapubehajtótól minimum 1,5 méterre - 
törzsmagassága minimum 2,2 méter

(5)  Légvezeték  alá,  valamint  a  légvezetéktől  számított  3  méter  távolságban  3  méternél 
magasabbra növő fa nem ültethető.

(6) Közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell.

A fa kivágása és pótlása, és egyéb szabályok
5. §

(1) Belterületen  fa kivágása a jegyző engedélyével  végezhető a 346/2008.  Korm.  rendelet 
előírásainak betartásával.  A bejelentésben meg kell  jelölni  a  kivágandó fa  helyét,  fajtáját, 
darabszámát, átmérőjét.

(2)  Az  életet  és  a  vagyon  biztosítását  veszélyeztető  fa  kivágásáról,  illetve  eltávolításáról 
tulajdonosa köteles haladéktalanul gondoskodni. Ha a veszély elhárításának sürgőssége miatt 
az  előzetes  hatósági  bejelentésre  a  tulajdonosnak  nincs  módja,  köteles  azt  a  jegyzőnek 
pótlólag bejelenteni legkésőbb a fa kivágását követő 3 napon belül.

(3)  A  jegyző  a  fa  tulajdonosát  a  (3)  bekezdés  szerinti  kötelezettségnek  teljesítésére 
felszólíthatja.  Amennyiben  a  tulajdonos  az  élet-  vagy vagyonbiztonságot  veszélyeztető  fa 
kivágásáról, illetve eltávolításáról határidőn belül nem gondoskodik, a jegyző intézkedhet a 
szükséges munkák – a tulajdonos költségén történő – elrendelésére.

(5) A jegyző a kivágást pótlási kötelezettséghez köti, továbbá megtilthatja a fa kivágását, ha 
annak további fenntartása indokolt.
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(6) Pótlási kötelezettség esetén elő kell írni a fa pótlását, a darabszám és fafaj, fajta és változat 
megjelölésével. A pótlási kötelezettség a tulajdonost, illetőleg azt terheli, akinek az érdekében 
a fakivágás megtörtént.

(7)  Ha  a  kivágott  fa  helyének  közvetlen  környezetében  a  telepítés  nem  lehetséges,  a 
hozzájárulásban elő kell írni a telepítés helyét is.

(8)  A  fák  kivágása  csak  a  fa  betegsége,  kiöregedése,  vagy  balesetveszély  esetén 
engedélyezhető. 

(9) Létesítmények elhelyezésével kapcsolatban – kivételesen indokolt esetben – egészséges fa 
kivágására is adható engedély, ha annak áttelepítése károsodás nélkül nem lehetséges.

(10) A fakivágási hozzájárulásban előírt pótlási kötelezettséget, az engedély kiadását követő 
egy év múlva ellenőrizni kell.

(11) Tilos árasztással  locsolni  a szomszédos  épület  magasságában lévő olyan növényeket, 
melyek a telekhatártól számított 2 méteren belül vannak.

Eljárási szabályok
6. §

(1)  A  jegyző  a  fa  tulajdonosát  kérelemre,  vagy  hivatalból  e  rendeletben  meghatározott 
kötelezettségének  teljesítésére  felszólíthatja.  Amennyiben  a  tulajdonos  az  élet-  vagy 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  fa  kivágásáról,  illetve  eltávolításáról  határidőn belül  nem 
gondoskodik,  a  jegyző  intézkedhet  a  szükséges  munkák  –  tulajdonos  költségén  történő  – 
elrendelésére.

(2) A jegyző e rendelet szabályaitól eltérő növényültetés, illetve telepítés esetén elrendelheti a 
növény áttelepítését, kivágását, gondozását és az eredeti állapot helyreállítását.

Záró rendelkezések
7. §

(1)  Ez  a  rendelet  2012.  szeptember  15.  napján  lép  hatályba.  Rendelkezéseit  a  rendelet 
hatályba  lépését  követően  megkezdett  növényültetésre,  telepítésre  vagy  kivágásra  kell 
alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépését megelőzően telepített növények esetében, amennyiben az eltér
e  rendeletben  meghatározottaktól,  annak  tulajdonosa  -  a  természet  lehetőségei  szerint   - 
köteles úgy gondozni, illetve nyírni, hogy az a rendeletben foglaltaknak megfeleljen, illetve a 
szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon. 

       -------------------------------              --------------------------------
            Dr. Kovács Miklós         Dr. Kiss Gyula
                polgármester               jegyző
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Jelen rendeletet kihirdetem:  2012. szeptember 13.

        Dr. Kiss Gyula
                                                                                      jegyző

6.     napirendi pont  
TÁMOP- 1.4.3-12   azonosító  számú  pályázat benyújtásához  Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás elfogadása

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Kiküldésre került  az együttműködési  megállapodásnak a tervezete.  Október 1-ig kitolták a 
benyújtási határidőt, a pályázat teljesen kész van. Pénteken benyújtásra is kerül.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Bízik abban, hogy a beadott munkahelyteremtő pályázatunk előnyben részesül, mint Sárréti 
település.
Papp     László Csaba képviselő  
Olyan határozat szükséges, ami a benyújtáshoz kell? Ha a pályázat  nyer,  akkor egy újabb 
konzorciumi megállapodásra kerül sor? Ebben az van, hogy ismerjük a pályázat feltételeit.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ha szükséges kiküldjük. 
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Szeretnének egy  működő  egységet  létrehozni,  és  csatolni  az  üzleti  tervben  azokat  a 
vállalkozásokat, amelyek valamilyen szinten érintettek. 60-70 ember kiképzésére, oktatására 
kerül sor és szeretnék felfejleszteni a foglalkoztatottak számát.
Kezdenének 15-20 fővel és haladni előre, ahogy a piac bővül.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Amíg nem  nyer  a  pályázat, addig  kötelező  kötelességvállalás  nincs.  A  pályázat 
megvalósításához külön konzorciumi megállapodás kell, amelyben a jogok és kötelezettségek 
rendezésre és részletesen kibontásra kerülnek. Akkor lesz aláírva a szerződés és akkor lesz 
kötelezettségvállalás,  amikor  nyertes  lesz a  pályázat.  Ezt  a  beruházást  konzorciumként  az 
egyesület és az önkormányzat valósítaná meg. 
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Aki a TÁMOP- ban benne van, az tudja, hogy a pályázat 100%-os támogatottságú.
Papp     László Csaba képviselő  
Ilyen volumenű  pályázatnál  látni  kell  az  Önkormányzatnak  is  a  kötelezettségeit,  előnyeit 
buktatóit.  A  képviselőknek  az  Önkormányzat  biztonságát  kell  szem előtt tartani.  Nem 
szeretné, hogy a későbbiekben erőnket meghaladó kötelezettségeik lennének. Nem egy ezer 
oldalas  pályázatot  szeretne  majd  olvasni,  hanem  kapjanak  tájékoztatást,  hogy  ez  a 
konzorciumi szerződés mit jelent majd az önkormányzat részéről, mit jelent majd a DEKOM 
részéről, hogy fog ez működni.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Akkor lesz  aktuális,  ha  nyer  a  pályázat.  Elküldik  az  értesítést  és  akkor  egy konzorciumi 
szerződés tervezetet a képviselő testület megkap. Egy részletes szerződés lesz kidolgozva A-Z 
–ig.  Addig  nincs  semmiféle  kötelezettség vállalása a  Képviselő-  testületnek,  amíg  nincs 
aláírva. Neki sem mindegy, hogy az Egyetem nevében mit vállal.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
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A pénzügyi  részére  visszatérve,  pontosan  azért  próbálják  ezt  a  100%-os  támogatottságú 
lehetőséget megragadni, hogy ez az Önkormányzatnak költségbe ne kerüljön. Ha ehhez be 
kellene  fektetni,  hamvában holt  ötlet  lenne,  mert  önerőt  az Önkormányzat  ehhez nem tud 
biztosítani.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Az Önkormányzatnak milyen kötelezettségeibe fog kerülni?
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Meg van határozva az, hogy bizonyos %-ban a 200 millió Ft hogyan osztható fel. Ez egy 6 
hónapos  intervallumra  vonatkoztatott,  pontosan  azért,  hogy  az  ilyen  jellegű  munkahely 
projecteknél 6 hónapon keresztül fenntarthatóvá tegye maga a pályázat, hozzon valamennyi 
profitot.  Előzetes  piackutatás  eredményeképpen  úgy  véljük,  hogy  önfenntartó  lesz  a 
vállalkozás. A pályázat finanszírozza az oktatási részét, amiben x ember valamilyen oktatási 
hozzájárulást is fog kapni 6 hónapon keresztül.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Teljes pályázati anyagot át lehet tekinteni.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Nem gáncsoskodni akar, főleg hogy munkahelyet  teremtünk Bárándon és  nem 4-5 főnek, 
hanem ötször annyinak, akkor miért ne.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
A pályázat  elbírálásáig   a  DEKOM-  nak  sem  és  az  Önkormányzatnak  sincs  semmilyen 
kötelezettsége, kockáztatni valója. Neki van annyi kockáztatni való ebben az egész dologban, 
hogy megfinanszírozták a terveknek az előkészítését. Magának a pályázat előkészítésének is 
van egy x Ft-os előkészítése. A szintek elkülöníthetők. Az első körben csak az alsó szintet 
tudják megcsinálni. A fűtésrendszert teljesen át kell alakítani. Érdemesebb egy kazánt, vagy 
egy geotermikus fűtést  beindítani,  mert  azzal  tartható  fenn a rendszer.  Új  gépek kerülnek 
beszerzésre.  A  raktározással  már  láthatóan  gondok  lesznek.  Nagy  átalakítások  válnak 
szükségessé, melyek engedélyeztetése az ÁNTSZ által nem lesz egyszerű.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Azért aggályoskodik, mert lehet, hogy heteken belül  az iskola működését  az államhoz fogják 
csatolni, mert az Önkormányzat nem tudja fenntartani. Attól fél, hogy nehogy az legyen, hogy 
1 év múlva 2 év múlva nagy költségeket fog róni az önkormányzatra és egy iskolát meg nem 
vagyunk képesek fenntartani.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Az üzemeltetéshez kapcsolódó kötelezettségeket, illetőleg jogosultságokat az egyesület fogja 
a későbbiekben intézni. Pontosan ezért kell a konzorciumi partner.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Nagyjából már sejthető, hogy milyen egységek hova kerülnek. Mi lesz az Önkormányzatnak a 
lehetősége,  feladata és mi lesz a DEKOM lehetősége, feladata.  Aki a többet vállalja, az a 
profit részéből is többet fog tudni kivenni.  
Kiss     Gyuláné képviselő  
Benne is aggályok fogalmazódtak meg, arra tud kötelezettséget vállalni, amit ismer. Nagyon 
jó lenne,  a falu érdekeit  szolgálná.  Fontos tisztázni.  A mostani  Tésztagyár-problémából  is 
nehezen tudunk kikecmeregni. Ne kövessünk el mégegyszer ugyanazt a hibát!
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
A részletes  konzorciumi  szerződés  kidolgozása több körben lesz tárgyalva.  A legnagyobb 
felelősség az övé lesz. A már befektetett összeg alapján sem lesz tulajdonos.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Nem lehet-e kivenni, hogy „a tagok kijelentik, hogy a pályázatban foglaltakat ismerik és az 
abban foglaltakat kötelezőnek ismerik el”
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
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Most olyan dolgokban gondolkodnak, amelyeknek nincs jelentősége, mert nincs kötelezettség 
oldala.  Azzal, hogy be  lett  adva a  pályázat, nem vállal  az Önkormányzat  kötelezettséget. 
Akkor  vállalnak majd kötelezettséget,  ha  megnyerik  a  pályázatot  és  aláírásra  kerül  a 
támogatási szerződés.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Ez a TÁMOP-1.4.3-12-re vonatkozik. Le van írva, hogy milyen szabályoknak kell megfelelni. 
Már majdnem fél éve dolgoznak rajta.
Papp     László Csaba képviselő  
A konzorciumi  együttműködés  a  pályázat  benyújtására  vonatkozik,  akkor  majd  a 
megvalósítására vonatkozik?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Jogok és kötelezettségek kidolgozására a pályázat nyertessége esetén kerül sor. Amennyiben 
nyer a pályázat, nem egyedül, hanem konzorciumként kell megvalósítani.
Erdős     Zsolt képviselő  
Ebből már nem lehet kilépni?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Megvalósítás során nem lehet. Fenntartási kötelezettség 1 év.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
Úgy érzi, mintha fordítva működnének. Nem ismeri a pályázatot egyáltalán.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Arra tud kötelezettséget vállalni, amit ismer.

Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Javasolja, hogy átküldésre kerüljön a pályázati anyag a képviselőknek,  most halasszák el a 
szavazást, s a  jövő  hét  folyamán  egy  rendkívüli  ülés  keretében térjenek  vissza  a 
döntéshozatalra.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Elfogadja, mivel most   nem  ró  kötelezettséget rájuk, ha  majd  nyer, akkor  is  elég  lesz 
megismerni a pályázatot.
Papp     László Csaba képviselő  
Ő is megszavazza, tekintettel arra, hogy nem tartalmaz kötelezettséget.
Erdeiné     Hákli Ildikó képviselő  
A konzorciumi tagság mindenféleképpen kötelező lesz?
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Majd csak akkor lesz tagság, ha a pályázatot ő is aláírja.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Felteszi a kérdést, hogy halasszák-e el következő rendkívüli testületi ülésre ezt a dolgot, vagy 
sem? 
A Képviselő-  testület  1  igen  és  6  nem  szavazattal  a  döntéshozatal mellet  voksol, így 
szavazásra kerül a sor. 
A szerződés aláírására vonatkozóan a képviselő testület 6 igen és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadja el: 

                  187/2012.(IX.13.)      számú   Képviselő-testületi     h  atározat  
Báránd Községi Önkormányzat képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat  megtárgyalta,  s  úgy  határozott,  hogy  a  TÁMOP-1.4.3-12 
azonosító  számú,  “Innovatív  kísérleti,  foglalkoztatási  programok” 
elnevezésű  pályázati  felhívásra  a  Debreceni  Egyetem Különleges 
Orvos- és Mentőcsoport (4032 Debrecen, Poroszlay utca 89. sz. III/15.) 
konzorciumi  partnerrel  pályázatot  nyújt  be,  és a pályázat  támogatása 
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esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel valósítja 
meg.
A konzorciumi  megállapodás  részletes  feltételeinek  kidolgozására  – 
jogok és  kötelezettségek  – a  pályázat  nyertessége  esetén  kerül  sor  a 
megvalósítás tekintetében.

Felhatalmazza a  polgármestert  a  mellékletben  szereplő  konzorciumi 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

7.     napirendi pont  
 KÜLÖNFÉLÉK

A/ OMSZ kérelme

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Ismerteti az  Országos  Mentőszolgálat  Alapítvány kérelmét,  melyben  a  Püspökladány 
Mentőállomás  mentőautói  felszerelésének,  mentéstechnikai  eszközeinek  bővítésére, 
korszerűsítésére szeretnének adományokat, támogatásokat gyűjteni.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Elmondja, hogy  dolgozott  az  Országos  Mentőszolgálatná,l és  tisztában  van  vele, milyen 
feladati  vannak.  Amiket  felsoroltak  eszközöket,  minimum  feltételekként  sorolja  fel  a 
Mentőszolgálat illetve az ide vonatkozó ÁNTSZ jogszabály.  Ezeknek kötelező jelleggel az 
esetszintű  vagy  mozgó  orvosi  kocsikban  rendelkezésre  kell  állnia.  Ezek   egy  részét 
használhatják mentő ápolók, a másik részét nem használhatja csak mentőtiszt, vagy orvos. 
Kötelező jelleggel a tönkre ment eszközöket is az Országos Mentőszolgálatnak kell pótolnia. 
Ők  is  üzemeltetnek  mentőautót. Az ÁNTSZ  nem  adta  meg  addig  az  engedélyt,  amíg  a 
kritériumoknak megfelelő eszközök nincsenek meg. 
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Utána kérdezett,  és  teljesen  legális  támogatáskérés,  teljesen  megalapozott,  mert 
szeptemberben  lesz  egy  átadás,  amikor  az  összegyűjtött  alapítványi  pénzből  valamennyi 
eszközt fognak a rendelkezésükre bocsátani. Lehet, hogy ezek alapfelszerelések, nem tudni; 
nincs rá lehetőségük, vagy nincs rá pénz  - ezt nem tudja mérlegelni sem.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
A DEKOM- nak is  van egy mentőszervezeti  része. Csak úgy tud  működni,  ha  ezeket  az 
eszközöket be tudja mutatni. Amennyiben nem tudja, abban a pillanatban elveszik az ÁNTSZ 
engedélyt.
Papp     László Csaba képviselő  
Van jogszabály, törvényi előírás. Az állam meghatároz egy feltételt és nem biztosít pénzt? Az 
Önkormányzat is állami cég.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Nem feltétlen az Önkormányzatról van szó, mint magánszemélyekre és testületi tagokra is 
gondoltak ránk. Aki érdemesnek ítéli a támogatásra, az tegye meg. Belőle kettős érzéseket 
vált ki a dolog. 
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Civil mentős  szervezet  vezetőjeként  nem  kap  normatív  támogatást.  Amit  felszerelés 
vásárlásra,  újítására tud költen, azokat a szerződésekből valósítja meg. Pályázatokat  írnak, 
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1%-ot  gyűjtenek,  szponzorokhoz mennek,  de Önkormányzatokhoz  soha  nem tud elmenni, 
mert az Önkormányzatok nagyon nagy része a csőd szélén van.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Önkormányzati szinten  nem kellene  foglalkozni  vele.  Egyénileg  mindenki  saját  belátására 
bízva vagy támogatja őket, vagy nem.
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Nyilvánosságra kellene hozni.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Felteszi a kérdést támogatja-e a Képviselő- testület ezt a kérelmet?
A testület 7 nem szavazattal,  tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

188/2012.(IX.13.)     számú     Képviselő-testületi     h  atározat  
Báránd Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Országos 
Mentőszolgálat  Alapítványának  mentéstechnikai  eszközök  beszerzé-
sére irányuló  támogatási kérelmét  –  az  önkormányzat  jelen  anyagi 
helyzetére tekintettel -  támogatni nem tudja.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

    B/ Nyilatkozat  az élő állattal támogatott családok természetbeni juttatásáról

Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Tájékoztatásul elmondja, hogy a nagyrábéi Önkormányzat kérésének eleget téve, szükséges 
hoznunk  egy  határozatot,  melyben  kinyilatkozzuk,  hogy  az  általuk  közfoglalkoztatási 
mintaprogram keretében készített dróthálót önkormányzatunk térítésmentesen adja át az arra 
rászoruló,  és  a  “Minden  gyerek  lakjon  jól”  alapítvány  által  településünkön  élő  állattal 
támogatott családok részére.

A képviselő-testület  7 igen szavazattal,  nem és tartózkodás nélkül, egyhangú döntéssel az 
alábbi határozatot fogadja el: 

189/2012.(IX.13.)     KT Határozat   
Báránd Községi önkormányzat Képviselő- testülete a „Minden 
gyerek  lakjon  jól”  alapítvány  által  élő  állattal  támogatott 
családok  közül  42  család  részére  a  Nagyrábé  Nagyközség 
Önkormányzatától átvett –  közfoglalkoztatási  mintaprogram 
keretében  készített  –  900  méter  dróthálót  (mely  a 
baromfiudvarok leválasztásához felhasználandó), természetbeni 
juttatásként, térítésmentesen adja át. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  drótháló  átadás-átvételével 
kapcsolatos megállapodás aláírására. 

Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kovács Miklós polgármester

C/ Képviselői indítványok

Ulveczki     Lajosné alpolgármest  er  
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A Református  Egyház presbitériumának köszönetét  szeretné tolmácsolni, amiért  a 400 éves 
évforduló alkalmából megrendezett ünnepség vendéglátásának rezsiköltségeitől a képviselő-
testület eltekintett. 
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Örömmel jelenti  be, hogy  a rádióban  október első felében a Bárándi Református templom 
harangja fog szólni. 
Papp     László Csaba képviselő  
Lakossági megkeresésre jelzi, hogy az újonnan feltöltött Sport utcán nagy az éjszaki mozgás.
Felveti a körzeti megbízotti létszám emelésének szükségességét.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Már megpróbáltuk.
Dr.     Késmárky-Kodak András képviselő  
Javasolja, hogy próbáljuk meg újból, most új kapitány van.
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Meg lehet ismét keresni a rendőrséget. Tavaly is  a fenntartási költségekre hivatkozva nem 
tudták teljesíteni kérésünket.
Papp     László Csaba képviselő  
Kérdezi, hogy  a magánterületű  föld  ugyanúgy  minősül, mintha  a  lakásba  mennek  be 
illetéktelen személyek?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Nincs különbség.
Kiss     Gyuláné képviselő  
Véleménye szerint mezőőri szolgálat lenne a legmegfelelőbb.

Erdős     Zsolt képviselő  
Smaragd fával  kapcsolatos  véleményt  kérne.  Képviselő-  testületi  tagok  látnak-e  benne 
fantáziát?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
Hova szeretnéd ültetni és milyen területre? Milyen költségvonzata van?
Ulveczki     Lajosné alpolgármester  
Többet kellene tudni róla.

Kiss     Gyuláné képviselő  
Sokan fordulnak  hozzá  a  fólia  sátrakban  termett  zöldséggel  kapcsolatban.  Kaptak 
tájékoztatást, hogy az első szedés a konyhára került és a többi szedéssel mi lett, volt e?
Dr.     Kovács Miklós polgármester  
156 kg paradicsom került be eddig a konyhára. A paprika   kb. 6 kg. Mindet a konyhában 
használták fel. Már háromszor volt beszedés.

Az ülésen  több  hozzászólás,  felvetés nem hangzik el,  így polgármester  úr megköszöni a 
megjelenést, az ülést bezárta.

K.m.f.

Dr. Kovács Miklós                                                  Dr. Kiss Gyula
                            polgármester   jegyző
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              Papp László Csaba
       jkv. hitelesítő
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